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Z KOLEKCJI
W centralnym miejscu Muzeum 
Uniwersyteckiego Historii KUL 
stoją 2 trony papieskie. Są one 
świadkami wielkiego wydarzenia, 
jakim w historii naszego miasta 
i Uniwersytetu była wizyta 
Papieża.

W dniu 9 VI 1987 r. na KUL odbyły 
się 2 spotkania z Janem Pawłem II. 
Pierwsze, z przedstawicielami 
świata nauki, miało miejsce w Auli 
im. Stefana kard. Wyszyńskiego. 
Następnie Ojciec Święty 
spotkał się ze społecznością 
akademicką KUL na dziedzińcu 
uniwersyteckim. 

Tron ze spotkania Ojca Świętego ze światem nauki, zwieńczony 
rzeźbionym i polichromowanym herbem papieskim, wykonany 
jest z drewna dębowego oraz obity złotym adamaszkiem. Poręcze 
i boczne listwy zakończone są wyrzeźbionymi i złoconymi 
motywami wolut.

Dębowy tron jest tapicerowany 
bladożółtym aksamitem. Na jego oparciu 
wyeksponowano stułę, ozdobioną 
licznymi symbolami. Po jej lewej stronie 
widnieje herb papieski oraz zawołanie 
Jana Pawła II „Totus Tuus”. Z prawej strony 
umieszczono symbol II Krajowego Kongresu 
Eucharystycznego wraz z jego hasłem „Do 
końca ich umiłował”, będącym jednocześnie 
hasłem III pielgrzymki Papieża do Polski. 
Poniżej złotą nicią wyhaftowano rok wizyty 
oraz skrót KUL wraz z dewizą uniwersytetu 
„Deo et Patriae”.
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27 IV 2014 – Niedziela Miłosierdzia Bożego – pierwsza nie-

dziela po Wielkanocy, zwana też Świętem Miłosierdzia Boże-

go. „Pragnę, aby było święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, 

który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierw-

szą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Mi-

łosierdzia” (Dzienniczek, 49) – powiedział Pan Jezus do siostry 

Faustyny Kowalskiej. Święto, o które prosił, stało się wyjątko-

wym dniem w kalendarium Jana Pawła II. Ustanowił je dla 

całego Kościoła 30 IV 2000 r., podczas kanonizacji św. Fausty-

ny. W przededniu tego święta, 2 IV 2005 r., o godzinie 21.37, 

odszedł do domu Ojca. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 1 V 

2011 r. został ogłoszony błogosławionym. I to właśnie świę-

to 27 IV 2014 r. wyznaczono na jego kanonizację. Tego dnia 

spełni się życzenie nie tylko 300-tysięcznego tłumu, który 8 IV 

2005 r., podczas pogrzebu Ojca Świętego na placu św. Piotra 

w Rzymie, wyrażał swoje przekonanie o jego świętości słowami 

„Santo subito!”. 

 27 IV 2014 – to nowa data w historii Kościoła powszech-

nego, który podczas Mszy św. kanonizacyjnej, odprawionej pod 

przewodnictwem papieża Franciszka na placu św. Piotra w Rzy-

mie, do grona 80 świętych papieży przyjmie Jana XXIII i Jana 

Pawła II.

27 IV 2014 – to kolejna ważna data w dziejach Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego (od 2005 r.) Jana Pawła II, bo jego 

wieloletni profesor, kierownik Katedry Etyki, dla wielu przy-

jaciół i uczniów Wujek zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy 

jako święty. 

Szanowni Państwo!
Niech Święta Wielkanocne będą dla każdego 

z nas radosnym i głębokim spotkaniem 
ze Zmartwychwstałym,

niech będą pięknym czasem doświadczania tajemnicy 
bezgranicznej miłości Jezusa, który „umiłowawszy swoich 

na świecie, do końca ich umiłował” ( J 13, 1). 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustowania i redagowania

tekstów, zmian tytułów oraz odmowy publikacji tekstów niezamówionych.

dr Marzena Krupa
redaktor naczelna
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13 II 2014 r. bp nigeryjskiej diecezji Umuahia Lucius Iwejuru Ugorji spotkał 
się z Wielkim Kanclerzem KUL abpem Stanisławem Budzikiem, prorektorem 
KUL o. prof. drem hab. Andrzejem Derdziukiem oraz dziekanami wydziałów 
– Teologii ks. prof. drem hab. Mirosławem Kalinowskim i Filozofii o. drem 
hab. Marcinem Tkaczykiem, prof. KUL. Celem wizyty było zapoczątkowanie 
współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II 
a Kościołem w Nigerii w zakresie kształcenia księży. W wyniku rozmów 
ustalono, że nigeryjscy księżą będą się uczyć na studiach doktoranckich 
w języku angielskim na obydwu wydziałach KUL, pierwsi podejmą naukę 
już w roku akademickim 2014/2015. Biskup Ugorji zaznaczył, że decyzja 
o wyborze KUL była podyktowana wiernością nauczaniu Kościoła oraz 
wysokim poziomem kształcenia na naszej Uczelni.

Goście Uczelni

13 II 2014 r. przebywał na KUL ambasador Wielkiej Brytanii Robin Barnett, 
któremu towarzyszyli: dyrektor Działu Handlowego Polsko-Brytyjskiej 
Izby Handlowej Patrick Ney, konsul honorowy Wielkiej Brytanii Jan 
Danilczuk oraz dyrektor Kancelarii Ambasadora Justyna Kubica. Delegacja 
zapoznała się z działalnością Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka 
Angielskiego, utworzonej w 1995 r. pod nazwą Zakład Tyflodydaktyki Języka 
Angielskiego, przy którym powstała wówczas pracownia dla studentów 
niewidomych, wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dzięki 
pomocy ambasady brytyjskiej. Ambasador podkreślił wyjątkowy na skalę 
międzynarodową charakter Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych 
dla Niewidomych, założonego w ramach Instytutu Filologii Angielskiej 
w 2005 r., oraz zasługi dra hab. Bogusława Marka, prof. KUL, w zakresie 
tyflodydaktyki

PIÓREM STUDENTA
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6 W kręgu tematu: 27 IV 2014

Zgłębiając biografie Jana XXIII i Jana Pawła II, 

stosunkowo łatwo doszukać się pewnych punktów 

stycznych, wyznaczających już to bogaty i relatywnie 

długi bieg ich życia, już to określających zakres dzia-

łań, widocznych ponad wszelką wątpliwość prioryte-

tów bądź idei wzajemnie się przenikających i kom-

plementarnie uzupełniających. A choć najbardziej 

charakterystycznym zwornikiem pontyfikatu jednego 

i drugiego było autentycznie święte życie, niemniej 

wiele jest takich – jak się okazuje – płaszczyzn, na 

których krzyżowały się i schodziły ich drogi, tworząc 

w istocie przedziwny szlak wyjątkowej spójni.

Konklawe z różańcem w tle
Najpierw takim momentem był czas wyboru na 

Stolicę Piotrową. Zarówno w przypadku Angelo Ron-

callego, jak i Karola Wojtyły był to październik, a więc 

miesiąc modlitwy różańcowej. Okazuje się, że ta mo-

dlitwa była im nie tylko bardzo bliska w całym życiu, 

lecz nadto już jako papieże wydatnie przyczynili się 

do jej popularyzowania. Jan XXIII, wybrany w wyni-

ku czterodniowego konklawe (25-28 X 1958 r.), często 

wspomnieniami wracał do rodzinnego domu w Sotto 

il Monte, gdzie każdego wieczoru dziadek Zaverio 

przewodniczył rodzinnemu różańcowi. 29 IX 1961 r. 

wydał zaś specjalny list apostolski o różańcu Il religioso 

convegno, zachęcający do odmawiania tej modlitwy. Jan 

Paweł II, wyniesiony na Stolicę Apostolską trzeciego 

dnia konklawe (14-16 X 1978 r.), napisał po latach, że 

od młodości „modlitwa ta miała ważne miejsce w jego 

życiu i towarzyszyła mu w chwilach radości i doświad-

czeń”, a w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae 

z 16 X 2002 r. przedstawił głęboką teologię różańca, 

jego rolę w duchowości chrześcijańskiej i dodał do do-

tychczasowej formy 5 tajemnic światła, odnoszących 

się do publicznej działalności Jezusa Chrystusa.

Od królów do Królowej
Dla księdza, biskupa i kardynała K. Wojtyły szcze-

gólne znaczenie miała katedra wawelska w Krako-

wie. Jak podkreślał w publikacjach autobiograficz-

no-wspomnieniowych, niemal od dziecka czuł się z nią 

związany, odprawił też w niej swoją mszę prymicyjną. 

Również A. Roncalli związał z nią pewne fragmen-

ty swego życia. Gdy jako sekretarz biskupa Giacomo 

M. Tedeschiego z Bergamo uczestniczył we wrześniu 

1912 r. w XXIII Międzynarodowym Kongresie Eu-

charystycznym w Wiedniu, odwiedził po raz pierwszy 

także Polskę i 17 IX 1912 r., co było jego pragnieniem, 

odprawił Mszę św. przy ołtarzu Cudownego Krzyża 

w katedrze na Wawelu. Nieco ponad pół wieku póź-

niej przy tym samym ołtarzu ówczesny metropolita 

krakowski sprawował żałobną eucharystię za zmarłego 

Jana XXIII.

U progu swego pontyfikatu papież Wojtyła wie-

lokrotnie zwracał się do rodaków z apelem: „Proszę 

Łączyła ich nie 
tylko świętość 

ks. prof. dr hab. Jan 
Walkusz

kierownik Katedry Historii 
Kościoła w XIX I XX w.

Oświadczenie Rektora KUL 
w sprawie ogłoszenia daty 
kanonizacji Jana XXIII 
i Jana Pawła II

30 września 2013 r. papież Franciszek podczas konsy-

storza wyznaczył datę kanonizacji dwóch swoich wielkich 

poprzedników na Stolicy Apostolskiej – Jana XXIII i Jana 

Pawła II. Tego samego dnia Rektor KUL ks. prof. dr hab. 

Antoni Dębiński opublikował w tej sprawie oświadczenie 

następującej treści:

„Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II wyraża ogromną radość z ogło-

szonej przez papieża Franciszka daty kanonizacji dwóch 

wielkich papieży – Jana XXIII oraz Jana Pawła II, który 

przez niemal ćwierćwiecze był naszym profesorem.

Kanonizacja nastąpi 27 kwietnia 2014 roku, w Niedzie-

lę Miłosierdzia Bożego, święto tak mocno wpisane w du-

chowość Jana Pawła II oraz polskich katolików. Szczególne 

znaczenie ma dla nas również fakt, że kanonizacja odbę-

dzie się w roku, w którym Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

noszący od 2005 roku imię Jana Pawła II, obchodzić będzie 

60. rocznicę rozpoczęcia przez Karola Wojtyłę wykładów 

na KUL. Społeczność uniwersytecka zachowuje żywą pa-

mięć o latach spędzonych na naszej Uczelni przez później-

szego Papieża. Są wśród nas Jego przyjaciele i uczniowie.

Wyniesienie na ołtarze naszego Profesora – to oczywi-

sty powód do radości, ale także niepowtarzalna okazja, aby 

na nowo zgłębić Jego nauczanie i szukać w nim inspiracji 

do nieustannego rozwoju duchowego. Zbliżającą się ka-

nonizację, która będzie świętem Kościoła powszechnego, 

Kościoła w naszej Ojczyźnie, ale i w naszej Alma Mater, 

społeczność akademicka KUL traktuje jako ogromne wy-

różnienie i jednocześnie zobowiązanie do wierności Jego 

pasterskiemu dziedzictwu oraz dewizie Uniwersytetu, któ-

ry od blisko 100 lat służy Bogu i Ojczyźnie.”
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was! Bądźcie ze mną! Na Jasnej Górze i wszędzie! 

Nie przestawajcie być z papieżem, który dziś pro-

si słowami poety: «Matko Boska, co Jasnej bronisz 

Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie» – i do was 

kieruje te słowa w takiej niezwykłej chwili […]. Nie 

zapominajcie o mnie w modlitwie na Jasnej Górze”. 

Było to bez wątpienia uzewnętrznienie jego relacji 

do Jasnej Góry i podkreślenie bezgranicznego zaufa-

nia i zawierzenia Czarnej Madonnie. Z drugiej wszak 

strony wyraźnie w tym apelu można usłyszeć echo 

prośby Jana XXIII skierowanej do kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w dniu swej koronacji: „Częstochowa, 

Częstochowa! Spraw, aby wiele modlono się za mną 

przed Waszą Matką Bożą”. W odpowiedzi na tę proś-

bę prymas Polski, którego łączyły bliskie i serdecz-

ne relacje z A. Roncallim jeszcze z czasów, gdy ten 

był patriarchą Wenecji, spowodował, że każdego dnia 

w jasnogórskim sanktuarium sprawowano Mszę św. 

w intencji „dobrego papieża Jana”. Ów gest był w isto-

cie szczególnego rodzaju usankcjonowaniem i swo-

istym usakralnieniem związków Jana XXIII z Jasną 

Górą i ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej. Te zaś 

zaczęły się w 1929 r. i trwały, przybierając niekiedy 

bardzo symboliczne i wielce wymowne gesty, aż do 

śmierci „papieża pokoju”. Arcybiskup A. Roncalli jako 

wizytator apostolski w Bułgarii w 1929 r. po raz ko-

lejny przybył do Polski, a spełniając swoje od dawna 

żywione marzenie, 17 VIII 1929 r. nawiedził ducho-

wą stolicę naszego kraju i przed cudownym obrazem 

Jasnogórskiej Pani odprawił Mszę św., po niej przez 

długi czas pozostał w kaplicy na modlitwie, a zabra-

ną wówczas kopię Czarnej Madonny uczynił od tej 

chwili wierną towarzyszką życia. Stojącą zaś na swoim 

biurku tzw. Główkę Matki Boskiej Częstochowskiej, 

dar kardynała S. Wyszyńskiego, kazał przed śmiercią 

ustawić na łożu konania, by z westchnieniami do Czę-

stochowskiej Pani przejść do domu Ojca.

„Nie było, więc być powinno”
Wprawdzie różniła obu świętych namiestników 

Chrystusa długość pontyfikatu, ale wyraźnie łączyła 

treść apostolskiej posługi, koncentrująca się w kilku 

charakterystycznych i nowatorskich w dziejach Ko-

ścioła punktach. Wśród wielu takich przedsięwzięć na 

szczególną uwagę, jak się wydaje, zasługują te, które 

stały się jakby wyznacznikiem nowej epoki papiestwa, 

czyli: odstąpienie od utartej i dosyć sztywnej etykie-

ty watykańskiej, wyjście do wiernych i wsłuchanie się 

w ich głos, zupełnie nowy model ekumenizmu, troska 

o misje i upodmiotowienie Kościołów rodzimych, pod-

kreślenie kolegialności w Kościele i potrzeby konsulta-

cji z episkopatem światowym, działania na rzecz poko-

ju, świadectwo poprzez cierpienie i śmierć. Ilustrując 

powyższy katalog, wypada podkreślić, że Jan XXIII już 

od pierwszych dni pontyfikatu dawał dowody świa-

domego odejścia od wiekowego protokołu. Podczas 

tzw. homagium, składanego przez kardynałów w dniu 

koronacji (inauguracji), nie dopuścił do zwyczajowego 

całowania stopy bądź kolana nowego papieża, upro-

ścił ceremoniał przyjmowania dygnitarzy watykań-

skich na audiencję, podróżował koleją (m.in. do Lo-

reto i Asyżu), przewodniczył osobiście pielgrzymce 

do sanktuarium maryjnego w Loreto, urządził w Wa-

tykanie kręgielnię. A choć były to z pewnością spra-

wy o znaczeniu drugorzędnym, to ich spontaniczność 

i spektakularność – po raczej posągowym i stosującym 

się ściśle do etykiety Piusie XII – zjednywały papieżo-

wi Roncallemu powszechną sympatię. Z podobnymi 

zresztą uczuciami spotykał się także Jan Paweł II z ra-

cji niekonwencjonalnych gestów, humoru sytuacyjne-

go, zamiłowania do sportu i czynnego uprawiania go 

(pływanie, narciarstwo, wędrówki górskie), rezygnacji 

z używania sedia gestatoria, a także – co bez wątpienia 

było wspólną cechą obu świętych papieży – pewnego 

dystansu do siebie z odcieniem autoironii. Znać w tym 

postępowaniu jakieś przedziwne, aczkolwiek z prze-

konaniem realizowanie zasady św. Bernarda: „Wszyst-

ko widzieć, na wiele rzeczy nie zważać i niewiele rze-

czy karcić”.

Proboszczowie świata
Ta niespotykana dotąd bezpośredniość papieskiego 

postępowania była następstwem wyjścia do wiernych, 

opuszczenia murów Watykanu, by dotknąć zwykłej, 

niekiedy bolesnej ludzkiej codzienności. Podczas gdy 

Jan XXIII chętnie udawał się poza Spiżową Bramę, 

by odwiedzić chorych w szpitalach, więźniów, rzym-

skie parafie i klasztory, które zwykł nazywać „ma-

łym niebem, gdzie oddycha się powietrzem wiecz-

ności”, to papież z Krakowa nie tylko zwielokrotnił 

tego typu spotkania, ale jako niestrudzony pielgrzym 

docierał z orędziem miłości i pocieszenia do każde-

go człowieka. O ile zatem Rzymianie dobrodusznie 

nazywali Jana XXIII „Janem za Murami”, o tyle do 

Jana Pawła II rychło przylgnęło określenie „papież 

pielgrzym”, a więc ten, który zaprezentował zupeł-

nie nową formułę pontifexa (budującego mosty), czyli 

czuwającego nie tyle „nad”, ile „pośród” i „z” trzodą. 

Bo właśnie takie było jego pasterzowanie, jego piel-

grzymki (w sumie poza Watykanem był około 830 

dni), nastawione na niwelowanie przepaści między-

ludzkiej, budowanie bratnich więzi i bardzo osobisty 

kontakt, zwłaszcza z młodzieżą. Właśnie to wielo-

aspektowe wyjście do człowieka, próba zrozumienia 

go mimo różnic i odmienności, wydobywanie i pod-

kreślanie tego, co łączy, a nie dzieli, akcentowanie 

pozytywnych wartości i koncentrowanie się wokół 

dobra wygenerowały tak w przypadku Jana XXIII, jak 

i Jana Pawła II zupełnie nową postać ekumenizmu 

oraz działań na rzecz pojednania i pokoju. W odnie-

sieniu do ekumenizmu wyraźnie znać bardzo przyja-

zną w swej wymowie retorykę, zarzucającą mówienie 

o winie przy jednoczesnym nieodżegnywaniu się od 

współodpowiedzialności katolików za proces rozbi-

cia. Zamiast odwoływania się do typowo prawniczej 

terminologii herezji i innowierstwa postawili akcent 

na miłość Boga i bliźniego ze względu na Boga. Lecz 

o wiele ważniejsze w tej mierze nad słowa i inten-

cje, które nie są bynajmniej bez znaczenia, okazały 

się gesty i działania mające swoją głęboką wymowę 

i ciężar gatunkowy, kreujący odpowiedni klimat do 

wspólnych przedsięwzięć. Bezsprzecznie w takich ka-

tegoriach należy postrzegać chociażby dopuszczenie 

obserwatorów innych wyznań do udziału w sesjach 
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plenarnych Soboru Watykańskiego II, liczne spotka-

nia papieża Wojtyły z przedstawicielami Kościołów, 

wyznań oraz wspólnot niechrześcijańskich podczas 

jego licznych pielgrzymek, a także szczególnego ro-

dzaju zebrania i modlitwy o wymiarze interreligij-

nym w rodzaju Światowych Dni Modlitw o Pokój 

w Asyżu (1986, 2002). Tego typu i wiele im podob-

nych inicjatyw inspirowanych przez obu papieży mia-

ło w założeniach nie tylko doprowadzić do zbliżenia 

na płaszczyźnie wiary w Boga i do dialogu, ale też 

do budowania więzi międzyludzkich, poszanowania 

godności każdego człowieka, stworzonego i odkupio-

nego miłością Ojca. Jednym z istotnych warunków 

urzeczywistnienia owych dążeń jest konieczność po-

kojowego współistnienia. Stąd też naturalną konse-

kwencją tak uzewnętrznionej świadomości stały się 

w przypadku wspomnianych sterników Kościoła dą-

żenia do budowania pokoju w świecie, oparte przede 

wszystkim na bezwzględnym odrzuceniu pogardy dla 

człowieka i obronie życia ludzkiego na każdym etapie 

jego rozwoju. Ten wyjątkowy fundament prawdziwe-

go pokoju, jak potwierdzają papieskie apele i orędzia 

noworoczne, jako podstawowa własność i dobro ca-

łej ludzkości, niezależnie od przekonań i wyznawanej 

wiary, ma na pierwszym miejscu odniesienia do poko-

ju ludzkiego serca, w naturalny sposób nastawionego 

na dobro, sprawiedliwość i miłość. Tylko pielęgnowa-

nie tych wartości jest gwarancją pokoju ogólnospo-

łecznego, który w nauczaniu Jana XXIII powinien 

uzewnętrzniać się także w upodmiotowieniu warstw 

robotniczych, emancypacji kobiet i ich pełnoprawnej 

obecności w życiu publicznym oraz wyzwoleniu naro-

dów uciskanych. Jan Paweł II zaś, w pełni przejmując 

w tej mierze wskazania swego poprzednika, apelował 

o budowanie cywilizacji miłości zamiast cywilizacji 

zagłady i śmierci. Podkreślał przy tym, że nie można 

budować pokoju, doskonaląc narzędzia śmierci, i dla-

tego nie ustawał w wysiłkach na rzecz pojednania 

zwaśnionych (nade wszystko podczas swoich piel-

grzymek w tzw. zapalne punkty świata), zaprzesta-

nia walk i aktów terrorystycznych, apelował do przy-

wódców i gremiów decydenckich o sprawiedliwość 

i miłość w miejsce agresji i bezdusznego brutalizmu, 

a przede wszystkim występował w obronie życia od 

poczęcia aż do naturalnej śmierci, przekonany, że każ-

da forma manipulacji (aborcja, eutanazja) jest jaskra-

wym zaprzeczeniem dążeń pokojowych.

Miłość i współodpowiedzialność
Także w materii misyjnej mocno schodziły się 

i komplementarnie uzupełniały drogi Jana XXIII i Ja-

na Pawła II. O ile ten pierwszy z wielu powodów 

nie miał jeszcze możliwości odbywania podróży apo-

stolskich, o tyle bardzo szybko wypowiedział się na 

temat misji. W encyklice Princeps pastorum (28 XI 

1959 r.) podjął przede wszystkim refleksję na temat 

rodzimego duchowieństwa, zaangażowania świeckich 

w pracę misyjną oraz konieczności lepszego poznania 

i poszanowania przez misjonarzy kultury ludów mi-

sjonowanych. Nawiązał do tego także papież Wojty-

ła, dając w swojej encyklice Redemptoris missio (7 XII 

1990 r.) swoiste podsumowanie dotychczasowej nauki 

Stolicy Apostolskiej na temat dzieła misyjnego z jed-

noczesnym wskazaniem aktualnych potrzeb w tym 

względzie. Zawarte w niej myśli i propozycje zna-

lazły wszechstronne rozwinięcie i urzeczywistnienie 

podczas licznych podróży do tzw. krajów misyjnych, 

w orędziach na Niedzielę Misyjną, podczas spotkań, 

przemówień w ramach katechez papieskich oraz w po-

synodalnych adhortacjach „kontynentalnych” (Ecclesia 

in Africa, 1995; Ecclesia in America, 1999; Ecclesia in 

Asia, 1999; Ecclesia in Oceania, 2001; Ecclesia in Eu-

ropa, 2003).

Śledząc cały wachlarz przedsięwzięć obu papieży, 

łatwo zauważyć, iż bogactwo i różnorodność ich dzia-

łań miały na celu wprowadzenie zmian w funkcjono-

waniu Kościoła i dostosowaniu form (nie materii) jego 

aktywności do współczesności. Niemniej tak jeden, jak 

i drugi nie chcieli – i zaiste tak postępowali – nic czy-

nić bez konsultacji z biskupami świata, a także innymi 

przedstawicielami Kościoła powszechnego. Tak bo-

wiem należy widzieć przygotowania do Soboru Wa-

tykańskiego II i jego przebieg, gdy Jan XXIII, chcąc 

uczynić Kościół bardziej skutecznym w swej misji, był 

gotów pytać o opinię nie tylko hierarchów, ale także 

ludzi spoza Kościoła. To właśnie ów Sobór ugruntował 

u późniejszego Jana Pawła II pogląd o konieczności 

wzajemnego dialogu biskupów i ich ścisłego współ-

działania z następcą św. Piotra. Nic więc dziwnego, 

że owa kolegialność stała się fundamentalną praktyką 

papieża Wojtyły, a Rada Kardynałów, plenarne sesje 

kolegium kardynalskiego, regularnie odbywane syno-

dy biskupów, liczne spotkania z episkopatami krajów 

i kontynentów, konsultacje w ramach odbywanych po-

dróży pielgrzymek, powoływanie doraźnych zespołów 

roboczych wyznaczały rytm i kierunek organizowania 

życia kościelnego. A cokolwiek by o tym kierunku po-

wiedzieć, trzeba podkreślić właśnie to, że był on wy-

znaczony przez Vaticanum II, a więc to, co odważnie 

zainicjował Jan XXIII, to na nowo zinterpretował Jan 

Paweł II.

Z krzyżem na drugi brzeg
Pośród wielu, wybiórczo tylko powyżej zegzem-

plifikowanych, podobieństw obu charakteryzowanych 

tu papieży, uderzające w swej zbieżności były też ich 

ostatnie dni. Z pewnością niejeden z nas ma do dziś 

przed oczami ów ujmujący w swej wymowie obraz 

z Wielkiego Piątku 25 III 2005 r., gdy ciężko już cho-

ry i mocno niedomagający Jan Paweł II tulił do swej 

twarzy drewniany krucyfiks, podczas gdy w tym cza-

sie kardynał Camillo Ruini prowadził w rzymskim 

Koloseum drogę krzyżową. A potem, w dzień Zmar-

twychwstania Pańskiego, ukazawszy się w oknie swego 

apartamentu, nie będąc w stanie wypowiedzieć żadne-

go słowa, udzielił „miastu i światu” apostolskiego bło-

gosławieństwa. Podobne sceny rozegrały się w 1963 r. 

Dnia 23 maja Jan XXIII po raz ostatni pokazał się 

w oknie i tylko gestami pozdrowił zebranych na pla-

cu św. Piotra, udzielając im błogosławieństwa. A gdy 

umierał 3 VI 1963 r., w pełnej świadomości poprosił, 

by podano mu ze ściany krzyż, który trzymany w pa-

pieskich dłoniach, stał się kluczem i drogą przejścia na 

drugi brzeg życia.
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Miejscowość Sotto il Monte znajduje się w prowin-

cji Bergamo w północnych Włoszech. Prowincja 

ta należy do Lombardii, jednego z najbogatszych re-

gionów kraju, uchodzącego za przodujący we włoskiej 

gospodarce. Lombardia – to również niezwykle piękna 

przyroda i bogactwo zabytków. To region kultywowa-

nia wartości religijnych; mówi się, że pochodzi stąd 

największa liczba powołań we Włoszech.

Sotto il Monte zasłynęło jako miejsce narodzin pa-

pieża Jana XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-

1963), który pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodzi-

ny o tradycjach rolniczych. Po jego beatyfikacji miej-

scowość zmieniła nazwę na Sotto il Monte Giovan-

ni XXIII. Dziś jest ona miejscem pielgrzymowania 

wielu ludzi nie tylko z Włoch.

Do Sotto il Monte Giovanni XXIII można doje-

chać z Bergamo w pół godziny samochodem lub auto-

busem podmiejskim. Wędrując śladami bł. Jana XXIII, 

warto odwiedzić następujące miejsca w Sotto il Monte 

Giovanni XXIII:

Casa Natale, dom rodzinny bł. Jana XXIII, należący 

do hrabiego Ottavio Morlaniego. Po latach dzierżawy 

ojciec przyszłego papieża zakupił w ratach zamiesz-

kiwany przez siebie dom oraz część ziemi uprawnej. 

Wygląd i wyposażenie takiego gospodarstwa – to ty-

powa lombardzka zagroda chłopska z końca XVIII w. 

W tym domu Jan XXIII przebywał do 10 roku życia. 

Można w nim zwiedzić m.in. izbę, w której przyszedł 

na świat. Aktualnie opiekę nad domem rodzinnym – 

muzeum sprawują ojcowie misjonarze z Papieskiego 

Instytutu Misji Zagranicznych.

Chiesa di Santa Maria in Brusicco, kościół Naj-

świętszej Marii w Brusicco. Został w nim ochrzczo-

ny Angelo Giuseppe Roncalli w dniu 25 XI 1881 r. 

W kościele w stylu romańskim z elementami gotyc-

kimi z połowy XV w. zachowały się na ścianach fre-

ski z XVI w. i obrazy, wśród nich Carlo Ceresy obraz 

św. Antoniego z Padwy. Oprócz baptysterium na uwa-

gę zasługuje ołtarz z XIX w., przy którym ks. Angelo 

Roncalli odprawił swoją pierwszą Mszę św. w dniu 

15 VIII 1904 r. W znajdującym się tu sarkofagu była 

przechowywana trumna z Janem XXIII w grotach wa-

tykańskich, zanim jego ciało zostało przeniesione po 

beatyfikacji do bazyliki watykańskiej.

Casa di Ca’ Maitino, rezydencja letnia ks. Ange-

lo Roncallego w latach 1925-1958. Budynek został 

wzniesiony na początku XV w. przez Martino Ron-

callego, założyciela rodu, i znajduje się w bardzo bli-

skiej odległości od kościoła parafialnego. Był własno-

ścią baronów Scotti, którzy ofiarowali go Roncalle-

mu po wyborze na papieża. Dom ten, dzięki osobi-

stemu zaangażowaniu sekretarza papieża bpa Lorisa 

Capovilli, dziś kardynała, został przekształcony w mu-

zeum, gdzie znajdują się liczne dary i pamiątki, które 

otrzymał papież od znaczących przywódców państw 

ówczesnej epoki.

Chiesa Parrocchiale e Cappella della Pace, ko-

ściół parafialny i kaplica Pokoju. Kościół z początku 

XX w. został zaprojektowany przez architekta Virgi-

nio Muzio. Przy wmurowaniu kamienia węgielnego 

przez bpa Bergamo Gaetano Camillo Guindaniego 

w dniu 20 VIII 1902 r. był obecny młody semina-

rzysta Giuseppe Roncalli. Otwarcie nowego kościoła 

parafialnego miało miejsce 21 IX 1912 r., a uroczystej 

konsekracji w dniu 21 IX 1929 r. dokonał bp Ange-

lo Roncalli jako nuncjusz papieski w Bułgarii. Ołtarz 

główny został ofiarowany przez papieża Jana XXIII. 

W każdą niedzielę o godz. 16.00 odprawiana jest tu 

Msza św. za wstawiennictwem bł. Jana XXIII.

Kaplica Pokoju, przylegająca do kościoła parafial-

nego, jest kaplicą Matki Bożej Królowej Pokoju. Zo-

stała poświęcona w 1976 r. Jej ołtarz wyrzeźbiono 

z wczesnochrześcijańskiego sarkofagu, pochodzącego 

z bazyliki Konstantyna, który wzniósł ją w Rzymie ku 

czci św. Piotra. Po prawej stronie znajduje się wielki 

obraz Jana XXIII, dzieło Gusmai di Trani, wykonany 

oryginalną techniką zdobniczą – intarsją, składa się 

z 70 000 kawałków drewna w różnych kolorach.

Torre di San Giovanni, wieża św. Jana. Na szczy-

cie wzgórza Monte Canto, w miejscu dawnej twierdzy 

z IX w., wznosi się romańska dzwonnica na planie 

kwadratu o wysokości 17 m. Stanowi ona skarb sztu-

ki romańskiej i jest pozostałością kompleksu romań-

skiego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela. Jego konsekracja odbyła się 3 V 1356 r. 

Sotto il Monte Giovanni XXIII 
– miejsce pokoju i duchowości

Romana Wysoczańska

Katarzyna Kujawska
dziekanat Wydziału Nauk 
Społecznych

Pokój, w którym przyszedł na świat przyszły papież; na zdjęciu rodzice – 
Marianna Giolia z domu Mazzola i Giovanni Battista 

(fot. Romana Wysoczańska) 
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W 1904 r. kościół ten popadł w ruinę. Był on bliski 

młodemu Angelo Roncallemu, który chętnie przycho-

dził do świątyni na wzgórzu, by z tego miejsca podzi-

wiać swoje Sotto il Monte. Imię przyjęte przez nowo 

wybranego papieża nawiązuje do postaci patrona tego 

kościoła.

Santuario della Madonna delle Caneve, małe 

sanktuarium z XIX w. na zboczu Monte Canto, po-

przedzone przez portyk z 4 kolumnami. Czci się tu 

piękną Madonnę z Dzieciątkiem. Z tym sanktuarium 

wiąże się jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzie-

ciństwa Jana XXIII, który często przychodził tutaj 

z matką. Odprawił tu też Mszę św. w dniu 26 VIII 

1958 r., czyli 2 miesiące przed wyborem na papieża.

Giardino della Pace i Cripta „Oboedientia et 

Pax”, Ogród Pokoju, stanowi dopełnienie komplek-

su zabudowań sanktuarium Sotto il Monte Giovan-

ni XXIII. Zaprojektowany przez architektów Paolo 

Belloniego i Elenę Brazis, został zrealizowany przez 

parafię św. Jana Chrzciciela, przy wsparciu finanso-

wym Fundacji Antonio Percassiego. To zielone płuca 

Sotto il Monte, pomagające pielgrzymom w osiągnię-

ciu równowagi wewnętrznej i zrozumieniu ducho-

wości bł. Jana XXIII. Ogród jest pełen elementów 

symbolicznych. W ścieżkę biegnącą po nim wmon-

towane zostały płyty z zapisanymi na nich myślami 

Jana XXIII, kierującymi ku rozważaniom nad cnotami 

kardynalnymi. Od tej refleksji i modlitwy zaczyna się 

pielgrzymowanie po ogrodzie, którego zwieńczeniem 

jest krypta Oboedientia et Pax, będąca szczególnym 

miejscem związanym z duchowością papieża. Znajdu-

ją się w niej papieski krucyfiks, przywieziony z Waty-

kanu, oraz odlew twarzy i dłoni Jana XXIII, wykona-

ny po beatyfikacji przez mistrza Giacomo Manzù. Na 

ścianie są umieszczone myśli z dziennika duszy Ja-

na XXIII, zachęcające do kontemplacji i nawrócenia. 

W ogrodzie znajduje się również pomnik Ja-

na XXIII, z rozpostartymi ramionami, gotowego przy-

tulić każde dziecko Boże. Wyraża to postawę Kościoła 

wobec każdego człowieka. Obok pomnika została po-

stawiona nowoczesna studnia. Jej symbolika nawiązu-

je do misji Kościoła i papieża, polegającej na dawaniu 

Wody Życia – Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom. 

W ogrodzie zostały też umieszczone drewniane pod-

kłady kolejowe, upamiętniające holokaust, będące zna-

kiem zaangażowania Jana XXIII na rzecz ekumeni-

zmu podczas pełnienia funkcji nuncjusza apostolskie-

go w Turcji.

Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, opactwo 

św. Idziego, założone w tym miejscu w 1080 r. przez 

Alberta z Prezzate, włoskiego benedyktyna, gorliwego 

obrońcę i propagatora reformy Cluny. Kościół w opac-

twie stanowi przykład stylu romańskiego, charaktery-

stycznego dla obszaru (prowincji) Bergamo. Jest to bu-

dynek trójnawowy z 3 absydami, czworoboczną wieżą. 

We wnętrzu fragmentarycznie zachowały się freski 

z XII i XV w. Historia rodzinnej miejscowości bł. Ja-

na XXIII jest nierozerwalnie związana z istnieniem 

tego opactwa. Angelo Roncalli mówił, że w ciszy San-

t’Egidio lepiej słyszy Boga. 

Chrzcielnica, przy której 
został ochrzczony Angelo 

Giuseppe Roncalli, w kościele 
Najświętszej Marii w Brussico 

(fot. Romana Wysoczańska)

Na swoisty tryptyk spotkań, które ojciec święty Jan 

Paweł II odbył w Polsce ze społecznością uni-

wersytecką KUL, składają się 3 daty i 3 miejsca: 6 VI 

1979 r. Jasna Góra, 17 VI 1983 r. Warszawa i 9 VI 

1987 r. Lublin. Każde z tych wydarzeń było okazją do 

wielkiej radości i szczególnego wzruszenia. 

Podczas pierwszego spotkania na Jasnej Górze 

w imieniu społeczności KUL Ojca Świętego powi-

tali przedstawiciele studentów Jacek Borzęcki i Bo-

żena Dwojak oraz rektor o. Mieczysław A. Krąpiec 

OP. W swoim wystąpieniu ojciec rektor wskazał na 

człowieka jako właściwy przedmiot zainteresowania 

naukowego wszystkich dziedzin wiedzy, definiując 

tym samym cele i zadania poszczególnych wydziałów 

naszej Uczelni. „Człowiek w aspekcie zbawienia – mó-

wił – koncentruje prace dydaktyczne i naukowe Wy-

działu Teologicznego; człowiek nachylony ku wiecz-

ności w wolnej wspólnocie wierzących stanowi przed-

miot studiów Wydziału Prawa Kanonicznego; czło-

wiek w swej bytowej strukturze, jako dramat natury 

i osoby jawiącej się w splocie działań osobowych, ze-

spala prace Wydziału Filozoficznego; a wreszcie czło-

wiek w swym twórczym działaniu osobowym zarów-

no w diachronii, jak i synchronii stanowi dla prac 

Wydziału Nauk Humanistycznych zawsze pasjonują-

cy przedmiot dociekań, właściwych dla różnych gałęzi 

wiedzy humanistycznej”. Przemówienie Ojca Świę-

tego było wyrazem jego wielkiej troski o uniwersytet 

ks. Marcin Nabożny
doktorant w Katedrze 

Historii Kościoła w XIX 
i XX w.

Spotkania społeczności akademickiej KUL 
z Janem Pawłem II

Wota, podziękowania i prośby za wstawiennictwem bł. Jana XXIII 
pozostawione przez dorosłych (w pokoju widocznym w tle) i dzieci w jego 

domu rodzinnym (fot. Romana Wysoczańska) 
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jako miejsce wyzwalania w człowieku potencjału umy-

słowego i duchowego. Papież wyraził również nadzie-

ję, że KUL za pomocą środków o charakterze nauko-

wo-badawczym będzie prowadził do wieloaspektowe-

go rozwoju człowieka.

Okazję do kolejnego spotkania społeczności KUL 

z Janem Pawłem II wyznaczyła uchwała akademic-

kiego senatu z 10 I 1983 r. o nadaniu Ojcu Świętemu 

tytułu doktora honoris causa w zakresie nauk repre-

zentowanych przez Uniwersytet. Uroczystość wręcze-

nia odbyła się w Warszawie z powodu nieotrzyma-

nia przez Jana Pawła II zgody na przyjazd do Lu-

blina. W przemówieniu rektora o. M.A. Krąpca po 

raz kolejny wybrzmiał smutek z powodu spotkania 

poza murami KUL. Jednocześnie wyraził on radość 

ze współbrzmienia profilu Uniwersytetu z nauczaniem 

Ojca Świętego, wyrażonym w homiliach, encyklikach, 

adhortacjach, konstytucjach apostolskich, wśród któ-

rych pierwszą była ta o uniwersytetach i wydziałach 

teologicznych (1979). Ojciec Krąpiec poinformował 

także o powołaniu w dniu 25 VI 1982 r. Instytutu 

Jana Pawła II, będącego ośrodkiem badań nad myślą 

Papieża Polaka. Jan Paweł II w odpowiedzi na te sło-

wa krótko podsumował swoją pracę na KUL, której 

– jak stwierdził – wiele zawdzięczał i wysoko ją sobie 

cenił. Wypowiedział się także o roli uczelni katolic-

kich, które uznawał za nieodzowny element składowy 

posłannictwa Kościoła. Ponadto wyraził zobowiązu-

jące słowa wobec społeczności KUL, zawarte w ży-

czeniach, aby „KUL stanowił autentyczne środowisko 

pracy naukowej i wychowawczej wedle najlepszych 

tradycji uniwersyteckiej kultury polskiej, europejskiej 

i światowej […], ażeby był żywą wspólnotą profe-

sorów i studentów, zespolonych głębokim umiłowa-

niem prawdy, a równocześnie głęboko zakorzenionych 

w chrześcijańskim – a zarazem prawdziwie huma-

nistycznym – porządku wartości […], ażeby ziemi 

polskiej nasz Katolicki Uniwersytet przysparzał ludzi 

mądrych i mężnych”. Warto nadmienić, że uniwer-

syteckie odznaczenie Papież złożył na Jasnej Górze, 

gdzie również zawierzył lubelską Alma Mater Maryi 

– Stolicy Mądrości.

Ostatnią odsłoną tryptyku spotkań była wizyta Pa-

pieża w murach KUL, co stało się spełnieniem życzeń 

z poprzednich spotkań. Najpierw w Auli Stefana kard. 

Wyszyńskiego Ojciec Święty spotkał się z przedstawi-

cielami świata nauki. W swojej konferencji w nawią-

zaniu do słów Księgi Rodzaju ukazał współbrzmienie 

wiary i rozumu w poszukiwaniu prawdy, do której 

powinien prowadzić wysiłek każdego uniwersytetu, 

zwłaszcza katolickiego.

Tego samego dnia na dziedzińcu uniwersytec-

kim odbyło się spotkanie ze społecznością akademic-

ką KUL. Podczas niego Papież przypomniał m.in., 

że katolicka specyfika stanowi o atrakcyjności KUL 

w całej polskiej rodzinie akademickiej. Z wypowie-

dzi Jana Pawła II, osnutej na wersecie zaczerpniętym 

z Ewangelii św. Jana ( J 13,3), przebijała wielka troska 

o uniwersytet jako miejsce zespolenia trudu umysłu 

poszukującego prawdy z wiarą. Papież podkreślił tak-

że, iż KUL poprzez to wnosi swój wkład do skarb-

ca polskiej nauki i kultury, zdobywając także uznanie 

na świecie. Na wyeksponowanie zasługuje również 

stwierdzenie Papieża o nieocenionej roli KUL jako 

wychowawcy inteligencji katolickiej w naszej ojczyź-

nie w duchu wartości chrześcijańskich, humanistycz-

nych i narodowych. Ojciec Święty zauważył także, że 

uniwersytet jest swoistym warsztatem pracy zarówno 

tej najbardziej widocznej – dydaktycznej, jak i nauko-

wej, będącej prawdziwą „wodą życia”, ożywiającą całe 

nauczanie. Zwieńczeniem przemówienia Papieża stały 

się słowa wyznaczające profil działania naszej Uczelni: 

„[Uniwersytecie] Służ Prawdzie! Jeśli służysz Praw-

dzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu człowieka i Na-

rodu. Służysz Życiu!”.

Kontakty Jana Pawła II z KUL nie ograniczyły 

się jedynie do tych 3 przytoczonych spotkań. Na po-

głębianie i podtrzymywanie wzajemnych życzliwych 

relacji złożyło się także wiele innych spotkań gru-

powych i indywidualnych w kraju podczas pielgrzy-

mek i w Rzymie podczas audiencji. Każde z nich było 

wyrazem wdzięczności i szacunku Ojca Świętego do 

społeczności akademickiej KUL. Stąd też kanonizacja 

Jana Pawła II powinna stanowić, po raz kolejny, oka-

zję do odkrycia na nowo bogactwa treści jego swoiste-

go testamentu dla KUL, pozostawionego chociażby 

z tych wspomnianych spotkań.

Spotkanie ze społecznością 
akademicką KUL w bazylice 
jasnogórskiej – 1979 r. 
(fot. J. Kolasa)

Uroczystość wręczenia Ojcu 
Świętemu tytułu doktora 
honoris causa KUL – 1983 r. 
(fot. J. Kolasa)
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Przed kanonizacją Jana Pawła II
Kanonizacja formalna

W niedzielę 27 IV 2014 r. rozlegnie się na placu św. 

Piotra w Rzymie, będzie też słyszana na wszystkich 

kontynentach dzięki współczesnym środkom przeka-

zu, wypowiadana przez papieża Franciszka w języku 

łacińskim formuła: „Na chwałę Świętej i Nierozdziel-

nej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu 

chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana 

Jezusa Chrystusa i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 

a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po 

licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w bi-

skupstwie, orzekamy i stwierdzamy, że błogosławiony 

Jan Paweł II jest świętym i wpisujemy Go do katalogu 

świętych, polecając, aby odbierał On cześć jako święty 

w całym Kościele. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego”. Schola i zgromadzeni, ale niewątpliwie i wielu 

innych zakończy ją radosnym śpiewem „Amen”. 

Ceremonia przebiegać będzie według odnowione-

go rytuału, użytego pierwszy raz przez papieża Bene-

dykta XIV w czasie kanonizacji 21 X 2012 r. Należy 

zwrócić uwagę, że sama formuła nie uległa żadnej 

zmianie. Te same, od wieków, pozostały też cele do-

konywanej kanonizacji. Są nimi: chwała Najświętszej 

i Jednej Trójcy, wywyższenie wiary katolickiej oraz 

umocnienie wiary chrześcijańskiej. Formuła „Sanctum 

esse decernimus et definimus” wskazuje, że akt kano-

nizacji ma walor dogmatyczny (factum dogmaticum). 

Przypomniała o tym Kongregacja Nauki Wiary w do-

kumencie z 29 VI 1998 r. zatytułowanym Wyjaśnienie 

doktrynalne dotyczące końcowej części formuły „Wyznania 

wiary” (tekst w języku polskim – „L’Osservatore Ro-

mano”, 19(1998), nr 10, s. 16-19).

Bezpośrednio potem nastąpi procesja z relikwiami 

nowego Świętego. Przejdzie ona przed papieżem, by 

ten uczcił je jako pierwszy. Następnie zostaną one zło-

żone w przygotowanym miejscu w pobliżu ołtarza, po-

śród kwiatów i świec. Diakon dokona okadzenia (po-

dwójnego) stosownie do norm liturgicznych. W tym 

czasie rozlegnie się hymn Te Deum, po nim zaś pre-

fekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych podziękuje 

papieżowi za spełnienie próśb o kanonizację, prosząc 

o wydanie odpowiednich dokumentów. 

Wydarzenie wyżej zapowiedziane będzie kanoni-

zacją formalną, czyli ostatecznym aktem papieskim, 

przez który Błogosławiony zostanie wpisany do kata-

logu świętych i od tej pory jako Święty będzie odbierał 

kult w całym Kościele katolickim.

Udowodnienie cudu 
argumentem za kanonizacją

Na konsystorzu 30 IX 2013 r. papież Franciszek 

podał datę kanonizacji bł. Jana Pawła II: 27 IV 2014 r., 

w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tego dnia do gro-

na świętych Kościoła katolickiego zaliczony zostanie 

również bł. Jan XXIII. 

Podstawą decyzji papieża w odniesieniu do Ja-

na Pawła II była konfirmacja cudu, zaaprobowanego 

przez Franciszka, ogłoszona dekretem z 5 VII 2013 r. 

Po przepisanym prawem procesie lekarze i teologo-

wie biorący w nim udział oraz członkowie Kongre-

gacji Spraw Kanonizacyjnych doszli do wniosku, że 

uzdrowienie kobiety – Floribeth Mory – cierpiącej 

na nieoperacyjnego tętniaka mózgu jest niewytłuma-

czalne z medycznego punktu widzenia oraz związane 

z interwencją Bożą wskutek modlitw zanoszonych za 

wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Zdaniem lekarzy 

chorej, zdiagnozowanej 13 IV 2011 r., pozostał naj-

wyżej miesiąc życia. Zdarzenie nastąpiło w Kostary-

ce 1 V 2011 r. po obejrzeniu przez kobietę transmisji 

z beatyfikacji Jana Pawła II, modlitwie i nocnym usły-

szeniu wezwania do podniesienia się z łóżka. W czasie 

uroczystości kanonizacyjnych Floribeth Mora weźmie 

udział w procesji z relikwiami.

W prawie kanonizacyjnym cud traktuje się jako 

szczególny środek dowodowy, potwierdzający świętość 

sługi Bożego (do beatyfikacji) czy błogosławionego 

(do kanonizacji), przy czym „[...] cud jest tu rozumiany 

jako nadprzyrodzona aprobata ze strony Boga w sto-

sunku do dowodzenia ludzkiego świętości określonej 

osoby” (H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, Lublin 2003, 

s. 89). Od czasów papieża Benedykta XIV (1740-1858) 

do kanonizacji wymagano 2 cudów dokonanych po be-

atyfikacji. Od 1975 r., Roku Świętego, zaczęto dys-

pensować od wymogu aprobaty drugiego cudu. Obo-

wiązujące prawo, wprowadzone przez Jana Pawła II 

konstytucją apostolską dotyczącą nowego prawodaw-

stwa w procedurze procesów kanonizacyjnych Divi-

nus perfectionis Magister (dalej: DpM) z 25 I 1983 r., 

nakazuje prowadzenie oddzielnego dochodzenia (od 

tego o heroiczności cnót lub męczeństwie) na temat 

cudów. Nie określa jednak ich liczby; podobnie nie 

czynią tego Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 

z 7 II 1983 r. Regulamin Kongregacji z 1983 r. na-

wiązywał do praktyki i przewidywał aprobatę jednego 

cudu i opinii łask szczególnych do beatyfikacji i kolej-

nego cudu do kanonizacji (art. 26 § 1). Obowiązujący 

(z 2000 r.) nie określa liczby, lecz sposób dowodzenia 

(zob. Cuda w sprawach kanonizacyjnych, Lublin 2006). 

W przypadku bł. Jana XXIII papież Franciszek odstą-

pił od prowadzenia przed kanonizacją procesu o cu-

dzie po beatyfikacji, podobnie uczynił później przed 

wpisaniem do katalogu świętych bł. Piotra Fabera, je-

zuity (kanonizowany 18 XII 2013 r.).

Beatyfikacja ważnym etapem 
na drodze do kanonizacji

W rozumieniu prawnym beatyfikacja nie jest aktem 

definitywnym. Stanowi ona tylko zezwolenie na ogra-

niczony kult błogosławionego – w określonym mie-

ście, diecezji, kraju, zakonie, stowarzyszeniu apostol-

skim itp. Dotyczy też ograniczonych w zakresie form 

kultu, np. używania własnego formularza Mszy św. czy 

oficjum o błogosławionym.

Takiego aktu w odniesieniu do Jana Pawła II do-

konał osobiście papież Benedykt XVI dnia 1 V 2011 r. 

dr hab. Wiesław Bar 
OFMConv, prof. KUL

kierownik Katedry 
Prawa Kanonizacyjnego
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Podstawą tej decyzji była jego zgoda z 14 I 2011 r. 

na ogłoszenie dekretu o cudzie za wstawiennictwem 

Jana Pawła II – było to niewytłumaczalne medycz-

nie wyzdrowienie Marie-Simone Pierre, francuskiej 

zakonnicy z Instytutu Małych Sióstr Macierzyństwa 

Katolickiego, z zaawansowanej choroby Parkinsona za 

wstawiennictwem Sługi Bożego. Wniosek taki przed-

stawiła 12 I 2011 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyj-

nych po procesie trwającym najpierw w diecezji pa-

ryskiej, a następnie merytorycznym badaniu w samej 

Kongregacji.

Był to jednak tylko dodatkowy środek dowodo-

wy. Przed decyzją papieża o uznaniu za błogosławio-

nego, jak zawsze w przypadku wyznawcy, należało 

najpierw orzec, czy Jan Paweł II praktykował cnoty 

teologiczne (wiarę, nadzieję, miłość do Boga i bliź-

niego) oraz kardynalne (roztropność, sprawiedliwość, 

męstwo, umiarkowanie), szczególnie związane z jego 

stanem (np. ubóstwo, posłuszeństwo, czystość, poko-

rę) i to w stopniu heroicznym. Należało sprawdzić, 

czy to one są fundamentem opinii świętości, nie tylko 

w momencie śmierci i pogrzebu, któremu 8 IV 2005 r. 

towarzyszyło wołanie „Santo subito”. Opinia taka, bę-

dąca moralnym przekonaniem rozpowszechnionym 

między wiernymi o czystości i prawości Sługi Bożego 

oraz praktykowaniu przez niego cnót, musi być bo-

wiem żywa, zrodzona z przyczyn racjonalnych, a nie 

pod wpływem emocji wywołanych okolicznościami 

pogrzebu; ma być stała i rozszerzająca się, podzielana 

przez osoby wiarygodne i poważne itp. Prawdziwość 

takiej opinii weryfikuje m.in. upływ czasu, dlatego 

obowiązujące prawo stanowi, że prośby o rozpoczęcie 

postępowania nie można złożyć przed upływem 5 lat 

od śmierci kandydata na ołtarze (Normy Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych, n. 9a). 

Papież Benedykt XVI przychylił się do wielu próśb 

i 9 V 2005 r. zezwolił na wcześniejsze rozpoczęcie 

diecezjalnej fazy sprawy kanonizacyjnej, co osobi-

ście ogłosił na spotkaniu z duchowieństwem diecezji 

rzymskiej w bazylice św. Jana na Lateranie 13 maja. 

Pięć dni później wikariusz generalny dla tej diecezji 

kard. Camillo Ruini wydał edykt wzywający wszyst-

kich, by przekazywali informacje „przemawiające na 

korzyść bądź przeciwko opinii świętości” Jana Paw-

ła II. Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diece-

zji rzymskiej nastąpiło wraz z sesją otwarcia w dniu 

28 VI 2005 r. 

Z uwagi na to, że ok. 1/3 świadków z listy postula-

torskiej pochodziła z Polski, kard. Stanisław Dziwisz, 

na wniosek wikariusza Rzymu, ustanowił trybunał 

rogatoryjny (pomocniczy). Powołany dekretem z 12 

października, działał 4 XI 2005 r. – 1 IV 2006 r. i na 

27 sesjach przesłuchał ponad 100 świadków, po czym 

jego akta zostały włączone do procesu prowadzonego 

w Rzymie. Ten został zamknięty specjalną sesją 2 IV 

2007 r., a jego akta przekazane do Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych.

Rozpoczęła się druga faza postępowania – ocena 

merytoryczna. Aby była ona możliwa, przystąpiono do 

opracowania akt procesowych w tzw. Positio; prace nad 

nim zakończono w grudniu 2008 r. Powołani zostali 

konsultorzy teologowie do przestudiowania sprawy, 

po czym przesłali oni swoje stanowiska (wota) do pro-

motora wiary (prałata teologa) w Kongregacji. Nale-

żało się przekonać, czy cnoty charakteryzujące Słu-

gę Bożego były chrześcijańskie, wybitne, realizowane 

w konkretnych warunkach życia, praktykowane przez 

dłuższy czas i aż do śmierci, przenikające całość życia 

duchowego i praktykowane z umiłowaniem, w kon-

tekście wypełniania obowiązków stanu. Stosując he-

roiczność cnót jako miarę świętości, badano, czy prak-

tykujący je działał ochotnie, natychmiast, radośnie, 

w sposób ponadprzeciętny, z czystych intencji (nie 

z wyrachowania, lecz dla nadprzyrodzonego celu).

Po debacie tychże konsultorów, pod przewodnic-

twem generalnego promotora wiary (prałata teologa), 

dnia 13 V 2009 r. uczestnicy tego kongresu teologicz-

nego wydali pozytywną opinię. Positio, wota teologów, 

odpowiedzi postulacji zostały przekazane do kardyna-

łów i biskupów członków Kongregacji.

Pół roku później zgromadzeni na zebraniu zwyczaj-

nym Kongregacji przedyskutowali sprawę i przegłoso-

wali skierowanie prośby do papieża Benedykta XVI 

o wydanie dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II. 

Kardynał prefekt poinformował papieża o wnioskach 

i uwagach uczestników zebrania. Tenże uczynił zadość 

ich prośbie 19 XII 2009 r.

Równolegle trwało postępowanie w sprawie przed-

stawionego do oceny przypadku uzdrowienia – rzeko-

mego cudu. Za takim jego charakterem wypowiedziały 

się w grudniu 2011 r. komisje – lekarska i teologiczna. 

Z ich wnioskami zgodzili się kardynałowie i biskupi 

po dyskusji na zebraniu 12 I 2011 r., co skutkowało 

wydaniem 2 dni później wspomnianego już dekretu 

o cudzie i ogłoszeniem daty beatyfikacji.

Rozmyślając nad procesem 
i pokłosiem kanonizacji

Media, także katolickie, wielokrotnie prześcigały 

się w ukazywaniu odmienności procesu Jana Paw-

ła II od innych. Tymczasem obydwie fazy postępowa-

nia (diecezjalna i w Kongregacji) przebiegały zgodnie 

Tysiące plakatów z tym hasłem 
w miejscowym dialekcie 
(„Bierzmy się do roboty. Jesteśmy 
rzymianami!”) oraz zdjęciem Jana 
Pawła II zawisły przed beatyfikacją 
na ulicach Rzymu, przypominając 
wypowiedź Papieża w dniu 
26 II 2004 r. podczas spotkania 
z rzymskim duchowieństwem 
w Watykanie 
(fot. Romana Wysoczańska)
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z regułami określonymi w prawie kanonizacyjnym, 

promulgowanym przez niego jako papieża 25 I 1983 r. 

Zwolnienie z wymogu oczekiwania 5 lat od śmierci 

nie było niczym wyjątkowym. Takie decyzje miały też 

zastosowanie za pontyfikatu Jana Pawła II, by wspo-

mnieć rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki 

Teresy z Kalkuty, zakończonego aktem beatyfikacji 

również 6 lat po śmierci. Postulator sprawy beatyfika-

cyjnej Jana Pawła II ks. Sławomir Oder w deklaracji 

z 13 X 2007 r. napisał m.in.: „W mojej pracy pamię-

tam zawsze o słowach, które usłyszałem z ust Ojca św. 

Benedykta XVI, który wielokrotnie dawał publicz-

ny wyraz swojego zainteresowania procesem: «Proszę 

pracować szybko, ale dobrze i tak, by niczego nie moż-

na było zarzucić»”. 

Niewątpliwie zakres opinii świętości, kultu prywat-

nego był znacząco szerszy niż w przypadku innych 

spraw, co było także związane ze stanem Sługi Bo-

żego w Kościele, sposobem sprawowania w nim po-

sługi, opiniami o łaskach szczególnych otrzymanych 

za jego wstawiennictwem już za życia, w trakcie piel-

grzymek. Nie dziwi więc występowanie licznych kon-

ferencji biskupów oraz poszczególnych diecezji spoza 

Włoch i Polski, by wspomnienie liturgiczne bł. Jana 

Pawła II wprowadzić również do ich Kościołów lo-

kalnych. To, poza dowiedzionym cudem, przemawiało 

za rozszerzeniem kultu na cały Kościół poprzez akt 

kanonizacji.

Jednak nie licytacja co do długości procesu czy re-

kordów w liczbie przesłuchanych świadków jest w tej 

sprawie ważna. Istotny jest, jak w każdej innej, jej wa-

lor eklezjalny, tj. społeczny, czyli oddziaływanie spo-

łeczne kanonizacji czy beatyfikacji, świętego lub bło-

gosławionego na współczesnych ludzi. Akt kanonizacji 

i beatyfikacji jest uwielbieniem Boga i zarazem darem 

dla Kościoła. Mówił o tym wielokrotnie Jan Paweł II. 

W przemówieniu do Polaków przybyłych do Rzymu 

na kanonizację o. Maksymiliana Marii Kolbego przy-

pomniał, że święci i błogosławieni są „[...] w dziejach 

po to, ażeby stanowić trwałe punkty odniesienia na tle 

przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyra-

ża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczno-

ści. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie człowiek 

świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. 

W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość”, 

a więc wywierają wpływ nie tylko na wiernych.

Znaczenie kanonizacji dla Kościoła było podkre-

ślane od jego początku, czyli już w okresie pierwot-

nych form kanonizacji w dobie kultu męczenników. 

Benedykt XIV twierdził, że wykazanie tego kultu jest 

warunkiem kanonizacji. Nakazywał sprawdzić, czy 

kandydat jest znany z wybitnych zasług dla Kościo-

ła w zakresie nauki katolickiej, ewangelizacji narodów 

itp. Późniejsi autorzy podkreślali takie walory kandy-

datów na ołtarze, jak: potrzeba wywyższenia Kościo-

ła i wiary katolickiej, oddanie kandydata papieżowi 

i posłudze w Kościele, wielka mądrość, umocnienie 

i wsparcie moralne wiernych, prośby osób o wielkim 

poważaniu w Kościele i społecznościach państwowych 

oraz licznych wiernych.

W obowiązującym prawie postanowiono, że właści-

wy do prowadzenia procesu biskup „zażąda od postu-

latora sprawy […] dokładnej informacji o życiu sługi 

Bożego, a także powodów, które wydają się przema-

wiać za prowadzeniem sprawy kanonizacyjnej” (n. 2.1 

DpM). Mają być one przedstawione również właści-

wej konferencji episkopatu dla wyrażenia przez nią 

opinii w sprawie słuszności rozpoczęcia procesu be-

atyfikacyjnego oraz Kongregacji Spraw Kanonizacyj-

nych wraz z prośbą o nihil obstat (w tym przypadku 

o deklarację, że Stolica Apostolska nie jest przeciwna 

prowadzeniu sprawy). Odnośnie do decyzji o beatyfi-

kacji i kanonizacji papieże podkreślają przesłanie, jakie 

ten akt niesie dla wierzących. Zwróćmy więc szcze-

gólną uwagę na treść przemówień papieża Franciszka 

w dniu kanonizacji.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 I 2012 r., pod-

czas Mszy Świętej, transmitowanej przez TV 

Polonia, do kościoła akademickiego KUL zostały 

wprowadzone relikwie bł. Jana Pawła II. Okazały reli-

kwiarz, wykonany według projektu prof. Gustawa Ze-

mły, umieszczono w drugim filarze po lewej stronie, 

wewnątrz arkady. Tak oto po prawie 34 latach nasz 

Profesor powrócił fizycznie w kropli krwi do swojej 

Alma Mater, dla której poświęcił niemal ćwierć wieku 

twórczego życia.

Święci nie odchodzą, lecz pozostają z nami w ekle-

zjalnej wspólnocie. Tę prawdę potwierdza Kościół 

w artykule wiary o obcowaniu świętych, która — jak 

uczy Katechizm Kościoła Katolickiego — oznacza komu-

nię w rzeczach świętych i pomiędzy osobami świętymi 

(nr 948). Ta duchowa więź chrześcijanina z tymi, któ-

rzy cieszą się chwałą nieba, nie pozostaje bez wpływu 

na jego życie duchowe. 

Świadczy o tym sam Papież, który w duchowym te-

stamencie, zostawionym Kościołowi na trzecie tysiąc-

lecie w liście Novo millennio ineunte, wezwał do świę-

tości, zgodnie z tym czego naucza Sobór Watykań-

ski II. W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen 

gentium czytamy bowiem, że „[…] wszyscy w Koście-

le, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy 

są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do 

świętości […]” (nr 39), gdyż należy ona do samej isto-

ty Kościoła. Tę zaś świętość Jan Paweł II rozumie ja-

ko „wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego” 

(NMI 31). 

On sam daje przykład głębokiej zażyłości ze świę-

tymi. Osobiście bowiem podczas 51 obrzędów ka-

nonizacji ustanowił 482 świętych, zaś w trakcie 147 

obrzędów beatyfikacji 1338 osób ogłosił błogosławio-

nymi. W tej liczbie jest 9 świętych Polaków i 154 

ks. dr hab. Marek 
Chmielewski, prof. KUL
kierownik Katedry Teologii 

Duchowości

prodziekan 
Wydziału Teologii

Jan Paweł II — czciciel relikwii
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błogosławionych. Można więc nazwać Jana Pawła II 

promotorem świętości w Kościele posoborowym.

Odznaczał się on także wielką czcią dla relikwii 

świętych. Wystarczy prześledzić jego pielgrzymki do 

ojczyzny, podczas których wiele razy dokonywał be-

atyfikacji lub kanonizacji swoich rodaków. Ze czcią 

pochylał się przed ich relikwiami, wystawionymi zwy-

kle obok papieskiego ołtarza. W swoich przemówie-

niach często wspominał o doniosłym znaczeniu kul-

tu relikwii świętych dla umocnienia wiary Polaków. 

W tym kontekście mówił o relikwiach św. Wojciecha 

i św. Stanisława ze Szczepanowa, św. Jadwigi Śląskiej 

i św. Jadwigi Królowej, św. Jana z Kęt, św. Jana z Dukli, 

błogosławionych Męczenników Podlaskich z Pratuli-

na, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Anieli Salawy, 

św. Faustyny Kowalskiej czy bł. Alfonsa Mazurka, kar-

melity z Czernej, z którym zetknął się osobiście. Od-

wiedzając Wadowice 16 VI 1999 r., Ojciec Święty po-

wiedział o nim: „Ze czcią klękam u jego relikwii, które 

spoczywają właśnie w kościele św. Józefa na Górce, 

i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości 

tego wielkiego zakonnika”.

Podczas I pielgrzymki do Polski z okazji dziewięć-

setlecia męczeństwa św. Stanisława Biskupa o jego re-

likwiach wspomniał w homilii w wawelskiej katedrze 

6 VI 1979 r. Trzy dni wcześniej w Gnieźnie mówił, że 

przy relikwiach św. Wojciecha spotykali się ówcześni 

władcy Europy i kształtowały się struktury Kościo-

ła w Polsce. Do tych wydarzeń nawiązywał podczas 

II pielgrzymki, w czasie beatyfikacji Urszuli Ledó-

chowskiej w Poznaniu (20 VI 1983), a potem w trak-

cie VI pielgrzymki do Polski – najpierw we Wrocła-

wiu (31 V 1997), a następnie w Gnieźnie podczas 

spotkania prezydentów 7 państw Europy Środkowej 

oraz w Mszy Świętej z okazji tysiąclecia męczeństwa 

św. Wojciecha (3 VI 1997). Powiedział wtedy, że reli-

kwie tego świętego są „największym skarbem naszego 

narodu”. Jeszcze raz mówił o ich kulcie 5 dni później 

w ramach spotkania z polskim episkopatem.

Również temat kultu relikwii św. Stanisława powra-

cał kilkakrotnie w papieskich przemówieniach pod-

czas I pielgrzymki, m.in. do delegacji zagranicznych 

episkopatów i w pamiętnej homilii na krakowskich 

Błoniach. Także podczas II pielgrzymki, dokonując 

zamknięcia Synodu Prowincjalnego Metropolii Kra-

kowskiej (22 VI 1983), Papież po raz kolejny wskazał 

na ich obecność, jak również relikwii bł. Jadwigi Kró-

lowej. Fizyczną obecność tej ostatniej w swoich docze-

snych szczątkach zaznaczył w homilii na Wawelu pod-

czas III pielgrzymki do ojczyzny (10 VI 1987).

Poświęcając seminarium duchowne w Kaliszu 1 VI 

1991 r. Ojciec Święty przypomniał, że przed laty po-

darował bpowi Ignacemu Jeżowi, ówczesnemu pa-

sterzowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, relikwie 

św. Jana z Kęt, patrona tego seminarium. A nazajutrz, 

nawiedzając katedrę w Przemyślu, przywołał na pa-

mięć relikwie bł. Józefa Sebastiana Pelczara.

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży na Jasnej 

Górze Jan Paweł II dokonał w Krakowie 13 VIII 

1991 r. beatyfikacji Anieli Salawy. W homilii ze wzru-

szeniem wspominał, jak wiele razy modlił się przy jej 

relikwiach.

Dnia 7 VI 1997 r. Ojciec Święty dziękował Bogu 

za beatyfikację Faustyny Kowalskiej w obecności jej 

relikwii w Łagiewnikach, jednocześnie prosząc o mi-

łosierdzie dla całego świata. Na drugi dzień na kra-

kowskich Błoniach kanonizował królową Jadwigę. Jej 

relikwie były wystawione obok ołtarza.

Kanonizując św. Jana z Dukli dnia 9 VI 1997 r., Oj-

ciec Święty po raz kolejny zwrócił uwagę na potrzebę 

kultu relikwii, przez które każdy święty staje się bliski 

wierzącym. 

W Siedlcach 10 VI 1999 r. mówił: „Z radością dzi-

siaj staję wśród was i składam dzięki Opatrzności Bo-

żej, że mogę oddać cześć czcigodnym relikwiom mę-

czenników podlaskich”. Nazajutrz w kościele Bazylia-

nów w Warszawie powiedział: „Przed ich relikwiami 

oraz ich ikoną stoimy dzisiaj wszyscy razem i wpatru-

jemy się w ich światły przykład wiary prostej, szczerej 

i bezgranicznej”.

Jednak dla naszego Ojca Świętego najważniejszą 

i najcenniejszą relikwią zawsze był Krzyż Chrystu-

sa. Dał temu wyraz, nawiedzając opactwo Cystersów 

w Mogile 9 VI 1979 r. Powiedział wówczas: „Oto 

jestem znowu przy tym Krzyżu, do którego tak czę-

sto pielgrzymowałem — przy Krzyżu pozostawio-

nym nam wszystkim jako najdroższa relikwia naszego 

Odkupiciela”.

Relikwiarz z kroplą krwi 
Jana Pawła II wsączoną 
w białą tkaninę w kościele 
akademickim KUL
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Organizowany w Polsce już po raz 70. w dniach 

27 IV – 3 V 2014 r. Tydzień Miłosierdzia słu-

ży refleksji nad istotą miłosierdzia chrześcijańskiego, 

stanowi okazję do formacji serc i sumień katolików 

w duchu Bożej miłości oraz przypomina im o obo-

wiązku troski o ludzi ubogich i potrzebujących wspar-

cia. Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu 

Polski postanowiła, że obchodom Tygodnia Miłosier-

dzia będzie w tym roku towarzyszyć hasło: „Święty Jan 

Paweł II – Apostoł Miłosierdzia”. Wynika ono przede 

wszystkim z faktu, iż tegoroczny Tydzień Miłosierdzia 

rozpoczyna się w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II, 

którego cały pontyfikat był przesiąknięty ewangelią 

miłosierdzia Bożego, ale także miłosierdzia chrześci-

jańskiego, pochylającego się nad każdą ludzką biedą.

Ten niezmordowany orędownik Bożego miłosier-

dzia, papież o wielkiej wyobraźni miłosierdzia potrafił 

świadczyć o nim słowem, modlitwą i czynem. W cza-

sie podróży apostolskiej do Polski w 2002 r. przypo-

mniał nam, swoim rodakom, że współczesny człowiek, 

tak bardzo dotknięty tajemnicą nieprawości, potrzebu-

je usłyszeć orędzie o Bogu, który jest miłosierny i ko-

cha człowieka nawet wtedy, gdy ten zgrzeszy. Prawda 

o miłosiernym Ojcu jest szczególnym źródłem na-

dziei chrześcijańskiej, zwłaszcza jeśli jest wypowia-

dana i słuchana w konfesjonale. Podczas Eucharystii 

na krakowskich Błoniach bł. Jan Paweł II apelował: 

„Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu 

wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem 

nowej cywilizacji – cywilizacji miłości. To orędzie Ko-

ściół pragnie niestrudzenie głosić nie tylko żarliwym 

słowem, ale także gorliwą praktyką miłosierdzia” (Ho-

milia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków 18 VIII 

2002).

W książce Pamięć i tożsamość bł. Jan Paweł II jesz-

cze raz pochylił się nad tajemnicą ludzkiej nieprawości, 

której granice wyznaczył miłosierny Bóg. Zło bowiem 

można przezwyciężyć tylko dobrem, mającym swoje 

źródło w nieskończonym Bogu, który „tak umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” ( J 3,16). 

Bezmiar ludzkiego zła został przezwyciężony potęgą 

Bożej miłości objawionej światu najpełniej w krzy-

żu Chrystusowym. „Miara wyznaczona złu przez 

boskie dobro stała się udziałem dziejów człowieka, 

w szczególności dziejów Europy, za sprawą Chrystusa” 

(s. 24). Zdaniem Papieża Polaka dla pokolenia, które 

przeszło doświadczenie II wojny światowej i dwóch 

okrutnych ideologii, nazizmu i komunizmu, słowa 

zapisane w Dzienniczku św. Faustyny jawią się „jako 

szczególna Ewangelia miłosierdzia Bożego napisana 

w perspektywie XX wieku” (s. 61). Dlatego uznał, że 

prawda ta należy do skarbca Kościoła powszechnego 

i powinna zostać pokazana całemu światu. Słuszność 

jego decyzji potwierdziły wielotysięczne rzesze wier-

nych obecne podczas beatyfikacji i kanonizacji siostry 

Faustyny Kowalskiej.

Bł. Jan Paweł II podkreślał, że gdy wokół nas tak 

wiele niedostatku, gdy wielu ludziom brakuje podsta-

wowych środków do życia godnego człowieka, a nieje-

den doświadcza nieznośnej biedy materialnej, społecz-

nej lub duchowej, nadszedł czas dzielenia się dobrem 

i miłością. Dlatego każdy jest wezwany do apostolatu 

miłosierdzia. Według Dzienniczka św. Faustyny świad-

czyć o miłosierdziu Bożym można na 3 sposoby: czy-

nem, słowem i modlitwą. Dopiero w tych 3 formach 

jest pełnia apostolatu miłosierdzia. Chrystus wskazał 

św. Faustynie na pierwszym miejscu czyny miłosier-

dzia. Również bł. Jan Paweł II był przekonany, że 

„miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miło-

sierdziu słów” (NMI 50). W tej perspektywie widać, że 

rozwijający się od wielu lat w Polsce kult miłosierdzia 

Bożego powinien owocować uczynkami miłosierdzia 

chrześcijańskiego. Jest to najtrudniejszy sposób dawa-

nia świadectwa o Bogu miłosiernym, ale przez to naj-

cenniejszy w Jego oczach.

Opracowany przez Wydział Duszpasterstwa Ogól-

nego Archidiecezji Krakowskiej program przygotowa-

nia do kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII 

zachęca wiernych do ochotnego podjęcia powołania 

do świętości i wskazuje 2 drogi jego realizacji. Pierw-

sza – to uklęknięcie przed Bogiem i adoracja Boga, 

druga – to uklękniecie przed człowiekiem w celu oka-

zania mu miłosierdzia. Tylko ten, kto jest blisko Boga, 

jest zdolny także do przebywania blisko człowieka, 

zwłaszcza człowieka potrzebującego wsparcia mate-

rialnego, psychicznego lub duchowego. Inspiracją do 

wytyczenia tych dróg były słowa wypowiedziane przez 

kard. Karola Wojtyłę w 50. rocznicę śmierci św. Brata 

Alberta: „Bóg w przedziwny sposób działa w dziejach 

człowieka. Oto rzucając go przed sobą na kolana, ka-

że mu równocześnie uklęknąć przed jego braćmi” (Nie 

lękajcie się być świętymi. Kanonizacja 27 kwietnia 2014, 

Kraków 2013, s. 5-6). Słowa i przykład, jakie pozosta-

wił światu bł. Jan Paweł II, zobowiązują, szczególnie 

Kościół w Polsce, do kontynuacji jego troski o ciągłe 

poszerzanie wyobraźni miłosierdzia względem potrze-

bujących, czego przejawem może być m.in. wypełnie-

nie krajobrazu Kościoła w naszym kraju gęstą siecią 

parafialnych i szkolnych grup Caritas.

ks. prof. dr hab. 
Wiesław Przygoda

kierownik Katedry Teologii 
Charytatywnej

Święty Jan Paweł II 
– Apostoł Miłosierdzia

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w 

Krakowie-Łagiewnikach, 
poświęcone w 2002 r. przez 

Jana Pawła II
(fot. Marzena Krupa)
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Praca naukowa Karola Wojtyły miała charakter 

wspólnotowy i wspólnototwórczy. Jądro uniwersy-

tetu widział on w seminarium naukowym. Zabierając 

głos w debacie na temat tradycji uniwersytetu europej-

skiego, podkreślał: „W seminarium bowiem spotykają 

się ze sobą profesorowie i studenci; nie jako ci, któ-

rzy przekazują prawdę, oraz ci, którzy ją choćby tylko 

krytycznie przyjmują. Spotykają się jako wspólnie do-

chodzący do prawdy, oczywiście że przede wszystkim 

studenci z pomocą profesorów, ale także – bodaj w ja-

kiejś mierze – i profesorowie z pomocą studentów”1. 

Ideę tę realizował ksiądz profesor Wojtyła, prowadząc 

seminarium z etyki, wokół którego w ciągu 24 lat jego 

pracy dydaktyczno-naukowej tworzyło się środowisko 

filozoficzne rozwijające personalizm w etyce. Wybór 

Mistrza na papieża w dniu 16 X 1978 r. w pewien 

sposób osierocił kulowską Katedrę Etyki2. Pozostało 

jednak dziedzictwo jego myśli, wzorzec uprawiania fi-

lozofii oraz zrodziły się nowe wyzwania i perspektywy. 

W tym kontekście już od samego początku pontyfika-

tu pojawiła się myśl poszerzenia działalności Katedry 

Etyki poprzez stworzenie Instytutu Jana Pawła II.

Formalne powołanie Instytutu przez władze uni-

wersyteckie w 1982 r. zostało poprzedzone pracami 

przygotowawczymi o charakterze badawczym. Od-

bywały się seminaria robocze nad myślą Karola Woj-

tyły, ukazujące jej znaczenie dla recepcji pontyfikatu 

Papieża Filozofa. Gdy jeszcze nikt nawet nie mógł 

przewidzieć bogactwa wątków teologicznych, pasto-

ralnych, kulturowych i politycznych Piotrowej posługi 

Papieża z dalekiego kraju, wśród lubelskich uczniów 

Karola Wojtyły żywe było przekonanie, że będzie to 

pontyfikat humanistyczny: stawiający w centrum po-

sługi Kościoła człowieka odkupionego przez Chry-

stusa. Karol Wojtyła jako myśliciel i Jan Paweł II jako 

papież w sposób konsekwentny skupiał swą uwagę na 

podstawowych sprawach ludzkich, głosząc niestrudze-

nie orędzie o godności człowieka, odczytywanej ja-

ko podstawowe doświadczenie, rozświetlane blaskiem 

Objawienia, z którego wypływała wizja ludzkiej praxis 

i kultury.

Instytut powstał dzięki zapałowi i twórczej wy-

obraźni ks. prof. dra hab. Tadeusza Stycznia SDS, 

ucznia i wieloletniego współpracownika Karola Woj-

tyły, a od 1978 r. kierownika Katedry Etyki, odziedzi-

czonej po Profesorze, który został papieżem. Wspól-

nie z ks. prof. drem hab. Stanisławem Nagym SCJ 

(późniejszym kardynałem) wypracowali filozoficz-

no-teologiczny fundament Instytutu Jana Pawła II, 

zgodnie z zasadą syntezy rozumu i wiary. Wspierali 

ich profesorowie etycy: Jerzy Gałkowski, ks. Andrzej 

Szostek MIC, filozofowie: s. Zofia Zdybicka USJK, 

Adam Rodziński, Stanisław Majdański, Wojciech 

Chudy, ks. Andrzej Wawrzyniak, poloniści: Irena Sła-

wińska i Stefan Sawicki. W ten sposób tworzył się za-

lążek przyszłej Rady Naukowej Instytutu. Bliski i sta-

ły kontakt ks. Stycznia z Ojcem Świętym sprawił, że 

placówka powstawała za jego wiedzą, wspierana jego 

zainteresowaniem, radami i modlitwą. Jan Paweł II 

traktował prace Instytutu poniekąd jako akademic-

kie zaplecze swego pontyfikatu. Uważał bowiem, że 

bliskie mu uczelnie powinny rozwijać myśl persona-

listyczną w służbie dobra współczesnych ludzi. „Mam 

na myśli uczelnie, które znam, oraz te, do których 

powstania się przyczyniłem. Mam na myśli w szcze-

gólności Katedrę Etyki na Uniwersytecie Katolickim 

w Lublinie, mam na myśli powstały tam – już po mo-

im odejściu – Instytut, który prowadzą moi najbliżsi 

współpracownicy i uczniowie. Mam na myśli ks. prof. 

Tadeusza Stycznia i ks. prof. Andrzeja Szostka. Osoba 

nie jest tylko wspaniałą teorią. Znajduje się ona rów-

nież w centrum ludzkiego ethosu”3. 

Ponad 30-letnia działalność Instytutu Jana Paw-

ła II KUL zaowocowała licznymi sympozjami, kon-

wersatoriami i publikacjami. 

W krótkim omówieniu nie sposób wymienić 

wszystkich tytułów sympozjów, których organizato-

rem był Instytut. Ich tematyka, np. ochrona życia ludz-

kiego, wyzwolenie społeczne, ewangelia a kultura, ro-

zum i wiara, prawa człowieka, solidarność narodów, 

aksjologia Europy, chrześcijańskie dziedzictwo Polski, 

wiązała się z kluczowymi kwestiami podejmowanymi 

przez Papieża. 

Wiele sympozjów miało charakter międzynarodo-

wy. Instytut rozwinął bliską współpracę z Instytutem 

Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną 

na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie 

i z Międzynarodową Akademią Filozofii w Liechten-

steinie, tworząc swego rodzaju „szkołę trzech L” (Lu-

blin – Lateran – Liechtenstein). Bliska współpraca Ta-

deusza Stycznia, Andrzeja Szostka, Rocca Buttiglio-

nego, Josefa Seiferta, Johna Crosby’ego, Carla Caffary 

i Angela Scoli miała charakter stały i regularny. Dzięki 

tej współpracy lubelski Instytut Jana Pawła II zdoby-

wał międzynarodową pozycję, stawał się intelektual-

nym ośrodkiem, z którego dorobku korzystał Ojciec 

Święty, śledząc jego prace z wielką uwagą. Dyskusje 

w kręgu Instytutu Jana Pawła II KUL i zaprzyjaź-

nionych ośrodków z Liechtensteinu i Lateranu towa-

rzyszyły najpierw przygotowaniu papieskich encyklik: 

Veritatis splendor, Centesimus annus i Evangelium vitae, 

a potem również wspomagały ich recepcję. Ten wątek 

działalności Instytutu, otoczony zrozumiałą dyskrecją, 

świadczy o jego bliskiej intelektualnej więzi z działal-

nością swego Patrona. 

Konwersatoria są adresowane do społeczności uni-

wersyteckiej, profesorów i studentów. W rocznym cy-

klu dyskutowano m.in. na temat godności małżeń-

stwa i rodziny, kultury chrześcijańskiej, osoby w społe-

czeństwie, demokracji, prawa naturalnego, globalizacji, 

logosu i ethosu miłości, współczesnej kondycji religii 

i nowej ewangelizacji. Ponadto z inicjatywy Instytutu 

odbyło się wiele wykładów otwartych dla społeczności 

akademickiej i miasta Lublina. 

Publikacje Instytutu obejmują kilka serii. Filozo-

ficzny dorobek Karola Wojtyły został opublikowany 

ks. dr hab. Alfred 
Marek Wierzbicki, 
prof. KUL
kierownik Katedry Etyki

dyrektor Instytutu Jana 
Pawła II

Instytut Jana Pawła II 
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w serii Człowiek i Moralność, na którą składa się 5 

tomów dzieł wydanych przed pontyfikatem. Obecnie 

przygotowywana jest 8-tomowa edycja pism filozo-

ficznych Karola Wojtyły, obejmująca również pisma 

rozproszone oraz niedokończone. W serii Jan Paweł II 

Naucza ukazało się kilkanaście tomów, zawierających 

teksty papieskich encyklik wraz z komentarzami. Se-

ria Biblioteka Ethosu, licząca dotychczas 14 tomów, 

poświęcona jest publikacjom o charakterze filozoficz-

nym, teologicznym i społecznym autorów inspirują-

cych się nauczaniem Jana Pawła II, rozwijających wła-

sną myśl w żywym dialogu z myślą Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II. Wreszcie nowa seria Papieża Wojtyły 

Posługa Myślenia, ukazująca się od roku 2010, zawiera 

zarówno klasyczne już monografie poświęcone myśli 

Karola Wojtyły, jak i nowe interpretacje intelektual-

nej spuścizny Jana Pawła, podejmowane w kontekście 

współczesnych problemów i towarzyszących im debat. 

W trosce o intelektualną spuściznę swego założyciela 

i wieloletniego dyrektora ks. Tadeusza Stycznia Insty-

tut realizuje wydanie jego Dzieł zebranych; ukazały się 

już 4 tomy z zaplanowanych 7.

Od 1988 r. Instytut wydaje kwartalnik „Ethos”. 

Dotychczas opublikowano 104 numery czasopisma. 

Ma ono charakter monograficzny, dzięki czemu sta-

nowi zbiór studiów interdyscyplinarnych dotyczą-

cych doniosłych dla Kościoła i społeczeństwa kwe-

stii etycznych, religijnych, społecznych i kulturowych, 

ujmowanych w duchu personalizmu Karola Wojtyły 

i chrystocentrycznych idei pontyfikatu Jana Pawła II. 

„Ethos” podejmuje zagadnienia klasyczne takie jak: 

prawo naturalne, sumienie czy cnota, ale też nawiązu-

je dialog z nowymi tendencjami w etyce: globalizacja, 

etyka postępowania wobec zwierząt, feminizm, trans-

humanizm. Specyfikę „Ethosu” stanowi żywe, zrodzo-

ne z inspiracji Jana Pawła II, zainteresowanie obecno-

ścią pierwiastków duchowych w dziedzictwie kulturo-

wym i w kulturze współczesnej: literaturze (zwłasz-

cza poezji), muzyce, sztukach plastycznych, teatrze, 

kinie. Kwartalnik stara się łączyć akademicki poziom 

dyskursu i ideowy charakter periodyku w imię ideału 

obecności „akademii” na „agorze”.

Nową inicjatywą Instytutu są Karol Wojtyła Me-

morial Lectures, prowadzone na Wydziale Filozo-

fii. Ukazują one obecność filozofii Karola Wojtyły 

w myśli światowej. W roku akademickim 2012/2013 

cykl wykładów wygłosił prof. Josef Seifert (Hiszpa-

nia), w roku akademickim 2013/14 prelegentem jest 

prof. Rodrigo Guerra Lòpez (Meksyk).

Instytut Jana Pawła II współpracuje też z innymi 

ośrodkami zajmującymi się rozwijaniem dziedzictwa 

pontyfikatu. W 2013 r. był gospodarzem III Ogólno-

polskiego Forum Inicjatyw poświęconych Janowi Paw-

łowi II w kontekście przygotowań do kanonizacji. 

Trzeba również wspomnieć o koncertach, wysta-

wach i spektaklach, do których powstania przyczy-

nił się Instytut, dopełniając swą działalność badawczą 

działalnością kulturotwórczą. Do najważniejszych do-

konań na tym polu należy zaliczyć radiowo-teatralną 

realizację dramatu Karola Wojtyły Promieniowanie oj-

costwa w reżyserii Marii Brzezińskiej ze scenografią 

Leszka Mądzika (2003) oraz film Grzegorza Linkow-

skiego Nasz Profesor Papieżem (TVP SA 2014). 

1 Ks. kard. K. Wojtyła, Wypowiedź 

w ankiecie: Żywotne tradycje uniwersytetu 

europejskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2 

(1978), s. 51.

2 Zob. T. Styczeń, Katedra Etyki KUL 

osierocona?, „Tygodnik Powszechny” 32 

(1978) nr 51, s. 1-2.

3 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 

Lublin 1994, s. 155.

W drodze na KUL, rok 1967 
(od lewej): ks. dr Stanisław Guła, 

Kard. Karol Wojtyła 
i ks. dr Tadeusz Styczeń 

(fot. Archiwum 
Uniwersyteckie KUL )

Idea Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” naro-

dziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Pol-

ski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia 

w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma 

upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II. Do jej głów-

nych celów należy wspieranie rozwoju kultury i nauki 

chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Pol-

sce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z ma-

łych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania pa-

pieża Jana Pawła II.

Program stypendialny Fundacji polega na przy-

znawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jed-

nocześnie niezamożnej młodzieży szkolnej z zanie-

dbanych terenów wiejskich i małych miast. Fundacja 

towarzyszy stypendystom nie tylko w formie pomocy 

materialnej, ale również 

przez formację, organizu-

jąc m.in. obozy wakacyj-

ne (w lipcu 2012 r. stypen-

dyści przez 2 tygodnie gościli 

w Lublinie).

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oprócz pro-

wadzenia programu stypendialnego corocznie orga-

nizuje Dzień Papieski, podczas którego zbierane są 

środki finansowe na wsparcie uzdolnionej młodzieży 

z niezamożnych rodzin, przyznaje Nagrody TOTUS 

osobom, które w szczególny sposób swoją postawą 

promują nauczanie Jana Pawła II, a także organizuje 

Konkurs Akademicki im. Biskupa Jana Chrapka o sty-

pendium i indeks.

Wioleta Wysokińska
studentka III roku prawa

szef Stypendystów 
FDNT – Wspólnota 

Lubelska

Żywy pomnik
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Z ponad 2500 stypendystów 68 pochodzi z archi-

diecezji lubelskiej. Stypendystów studiujących w Lu-

blinie jest 65, z czego 23 na swoją uczelnię wybrało 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoba błogosławionego, a wkrótce świętego Jana 

Pawła II ma szczególne znaczenie dla młodych. Każ-

dy stypendysta jest pełen wdzięczności za szansę, jaką 

otrzymał dzięki wsparciu Fundacji. I nie chodzi tylko 

o wsparcie finansowe. Stypendyści w ramach Funda-

cji tworzą jedną wspólnotę, przez wielu nazywaną ro-

dziną. Wartości, które przekazują sobie nawzajem, są 

podstawą do budowania postawy stypendysty, mającej 

stanowić żywy pomnik Jana Pawła II.

Joanna Wojnar 
studentka II roku 
filologii niderlandzkiej, 
stypendystka od 4 lat

Mam 21 lat. W Funda-

cji jestem od 2010 r. Dzię-

ki stypendium mogę roz-

winąć swoją pasję, jaką są 

języki obce. Dlatego stu-

diuję filologię niderlandzką na II roku na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Osoba Jana Pawła II dała 

mi poczucie, że czas poświęcony drugiemu człowieko-

wi nigdy nie będzie zmarnowany, gdyż nasze uczynki 

zawsze w pewien sposób do nas wracają. Jan Paweł II 

jest patronem mojego Uniwersytetu i dlatego jestem 

niezmiernie dumna, że mogę tutaj studiować, że dzię-

ki temu niezwykłemu człowiekowi tak wiele zmieniło 

się w moim życiu. To dzięki niemu powstała Fundacja, 

która ukierunkowała mnie na wolontariat. I od razu 

zauważyłam, że jest to najpiękniejsza rzecz, jaką mo-

gę robić.

Kinga Senczyk 
studentka I roku kulturoznawstwa, 
stypendystka od 4 lat 

Mam 19 lat. W rodzinie fundacyjnej jestem już 4 

lata. Jest to naprawdę błogosławiony czas i do tej pory 

najlepszy etap w moim życiu. Wspólnota stypendy-

stów, do której należę, jest dla mnie ucieleśnieniem 

postaw zawartych w nauczaniu Jana Pawła II. Sa-

mej ciężko byłoby mi dążyć do osiągnięcia wzoru, ja-

kim jest osoba naszego błogosławionego Patrona. Jed-

nak razem mobilizujemy się wzajemnie i nieustannie 

w dążeniu do świętości lub (gdy trzeba) sprowadzamy 

na właściwy kurs. Bł. Janowi Pawłowi II zawdzięczam 

moją ,,żółtą rodzinę”.

Sebastian Margiewicz 
student IV roku prawa oraz V roku prawa 
kanonicznego, stypendysta od 10 lat 

Dzięki błogosławionemu, a za chwilę świętemu Ja-

nowi Pawłowi II mogę studiować i rozwijać się w ta-

kim kierunku, w jakim chciałem. To z jego inicjatywy 

została utworzona Fundacja i to dzięki niemu mam 

możliwość studiowania na Uczelni, na której on sam 

wykładał. Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem do 

naśladowania i wzorem świętości. Dzięki jego osobie 

codziennie próbuję być lepszym człowiekiem, staram 

się pomagać potrzebującym, wybaczać osobom, które 

mnie zraniły, a przede wszystkim wszelkie przeciwno-

ści losu przyjmować tak jak on – z pokorą.

Początki Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski, w którym przez 

niemal ćwierćwiecze pracował i nauczał Karol Woj-

tyła, nie od razu stał się członkiem Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II. Zanim bowiem przyjął imię swego 

wielkiego Profesora – a stało się to tuż po jego śmier-

ci w 2005 r. – nieformalna wspólnota szkół istniała 

już od 20 XI 1998 r., kiedy to w Radomiu, w Szkole 

Podstawowej nr 41, odbyło się pierwsze ogólnopolskie 

spotkanie dyrektorów szkół, które za swojego patrona 

obrały ojca świętego Jana Pawła II. Kolejnym etapem 

było nazwanie w styczniu 1999 r. społeczności szkol-

nych Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. Z taką inicja-

tywą wystąpił Tadeusz Łuszczak, dyrektor SP nr 1 

w Sułoszowej, podczas drugiego spotkania przedsta-

wicieli szkół. Duszpasterzem RS im. JPII od początku 

jej istnienia jest ordynariusz diecezji radomskiej – naj-

pierw bp Zygmunt Zimowski, a obecnie bp Henryk 

Tomasik. Rodzina Szkół, tak jak każda duża wspólno-

ta, ma swój organ zarządzający, którym jest Społeczna 

Rada Rodziny Szkół z przewodniczącą Haliną Marci-

niak na czele, dyrektorem Zespołu Szkół Integracyj-

nych im. Jana Pawła II w Radomiu.

Główne płaszczyzny działania

Rodzina obejmuje (zrzesza lub współpracuje) 1231 

szkół imienia Jana Pawła II w Polsce oraz 20 spoza 

kraju. Jej głównym celem jest propagowanie i promo-

wanie szkół zrzeszonych w Rodzinie poprzez redago-

wanie i wydawanie publikacji zawierających informa-

cje na temat poszczególnych szkół, wraz ze zdjęciami 

sztandarów tych placówek; zbieranie funduszy na bu-

dowę Szkoły im. Jana Pawła II w Togo; organizowa-

nie raz w roku ogólnopolskich zjazdów Rodziny Szkół 

(odbyło się 26); organizowanie corocznej pielgrzymki 

na Jasną Górę (dotychczas 13); aktywny udział w co-

rocznych obchodach Dnia Papieskiego; wspieranie 

działań Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia; orga-

nizowanie ogólnopolskich konkursów: recytatorskich, 

wiedzy o Patronie, plastycznych i innych (m.in. na 

znaczek pielgrzymkowy).

dr hab. Krzysztof 
Narecki, prof. KUL
kierownik Katedry Filologii 
Greckiej

Prorektor KUL 
ds. Studenckich

W Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II
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KUL w RS im. JPII

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw-

ła II do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

dołączył w roku 2005. Stałą formą zaznaczania swej 

obecności był regularny udział oficjalnej delegacji 

Uczelni, wraz z pocztem sztandarowym, w pielgrzym-

kach na Jasną Górę. W ramach ostatniej, XIII Piel-

grzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę, która miała 

miejsce 10 X 2013 r., studenci naszego Uniwersytetu 

odczytali przygotowany specjalnie na tę okazję Akt za-

wierzenia Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II 

Matce Bożej. Czytamy w nim m.in.:

„Królowo Pokoju, uczyń nas zwiastunami pokoju 

w rodzinach naszych, ojczyźnie i świecie tak bardzo 

rozdartym przez konflikty zbrojne i niezgodę. Wypra-

szaj dar pokoju szczególnie dla tych narodów i krajów, 

które są pogrążone w nieszczęściu wojny.

My, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II, którego błogosławiony Papież 

był przez ćwierć wieku profesorem, w imieniu całej 

Rodziny Szkół zawierzamy Ci nasze radości i nadzie-

je, sukcesy i zwycięstwa, ale także trudności, problemy 

i troski. Dodawaj nam sił, Matko, abyśmy pod opie-

ką Twoją i błogosławionego Jana Pawła II budowali 

cywilizację miłości, dialogu i wzajemnego szacunku, 

opartego na prawdzie i miłości. Maryjo, przyjmij na-

sze zawierzenie i prowadź nas drogą Ewangelii, byśmy 

idąc przez życie z Twoim Synem, Jezusem Chrystu-

sem, czynili ten świat piękniejszym i lepszym. Amen”.

Inną formą współpracy KUL ze szkołami imienia 

Jana Pawła II jest udział uczniów w różnych zajęciach 

Uniwersytetu Otwartego KUL. Do dzisiaj uczestni-

czyło w nich ponad 440 z województwa lubelskie-

go (m.in. Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie, Pu-

bliczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim, Katolickie 

Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju). W związku 

z kanonizacją Jana Pawła II na semestr letni przygo-

towywany jest szereg warsztatów i zajęć nawiązujących 

do postaci Ojca Świętego. Zajęcia te będą się odbywać 

nie tylko na KUL, ale także w placówkach szkolnych. 

Prawdziwym świętem na naszej Uczelni był XXVI 

Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

w Lublinie w dniach 24-25 V 2013 r. Otwierając go, 

prorektor dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, po-

wiedział m.in.:

„Myślą przewodnią tegorocznego Zjazdu jest ro-

la nauczania Jana Pawła II w wychowaniu młodego 
pokolenia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż za-

sadnicze znaczenie w procesie wychowania ma osoba 

wychowawcy. Jan Paweł II podczas homilii wygłoszo-

nej w Łowiczu 14 czerwca 1999 r., zwracając się do 

nauczycieli, podkreślił wielkość zadania, jakim jest wy-

chowanie młodego pokolenia: «Zwracam się również 

do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście 

się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wycho-

wania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie 

przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was 

potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla 

nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na 

wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły 

i serca, a nade wszystko domagają się od was przykła-

du życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, 

wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w mło-

dzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty 

pod ich przyszłe życie». 

Przesłanie Papieża jest wciąż aktualne, więcej, jest 

ponadczasowe, tak jak filozofia żyjącego w Atenach 

w V w. przed Chr. Sokratesa, który nadał jej stric-

te praktyczny, tj. wychowawczy charakter, starając 

się życie każdego młodego człowieka, swojego wy-

chowanka uczynić pięknym i dobrym, ucieleśniając 

w ten sposób starogrecki ideał kalokagathii. Ten wiel-

ki grecki nauczyciel i filozof, kształtując młode oso-

bowości, usiłował jak najlepiej przygotować swych 

uczniów do godnej egzystencji, nieustannie zachęcał 

ich do samodoskonalenia, do rozwijania własnych 

talentów i umiejętności, ale już na samym począt-

ku procesu wychowania wpajał im pojęcie dobrego 

i kochającego Boga, który troszczy się o rodzaj ludz-

ki, a każde jego dzieło powstaje z myślą o człowieku 

i dla jego pożytku. Nic więc dziwnego, że wielki hu-

manista renesansu Erazm z Rotterdamu odważył się 

modlić do niego słowami: „Sancte Socrates, ora pro 

nobis”. Sokratesa można byłoby nawet określić mia-

nem przedchrześcijańskiego męczennika, nie będąc 

bowiem chrześcijaninem, postępował jak naśladowca 

Chrystusa.

Czy istnieje jakiś rozziew między tymi dwiema 

odległymi czasowo koncepcjami? Czy dzisiejsza myśl 

pedagogiczna nie powinna kierować się takimi właśnie 

wzorami? Odpowiedź na te retoryczne pytania jest 

dla nas oczywista. W wychowaniu bowiem ważne jest 

nie tylko ukazywanie określonej wartości, ale przede 

wszystkim doprowadzenie wychowanka do przyjęcia 

jej i kierowania się nią w życiu. Wychowawca winien 

stać się przyjacielem i przewodnikiem młodego czło-

wieka, pomagać mu budować fundamenty pod jego 

przyszłe życie, wprowadzać do samodzielnego, oparte-

go na chrześcijańskich wartościach życia. Dlatego po-

sługę nauczyciela i wychowawcy można nazwać praw-

dziwym apostolstwem i prawdziwą służbą na rzecz 

społeczeństwa.

Drodzy Państwo! W imieniu swoim i JM Rektora 

KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego, który skie-

rował do Państwa specjalny list, chciałbym Wszyst-

kich Państwa serdecznie powitać w murach naszej 

Uczelni, przesiąkniętej – jeśli wolno mi się tak wyrazić 

Podczas otwarcia Zjazdu Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II na 

KUL (w pierwszym rzędzie, od 
lewej): abp lwowski Stanisław 

Mokrzycki, abp lubelski 
Stanisław Budzik, bp radomski 

Henryk Tomasik, prorektor dr 
hab. Krzysztof Narecki, prof. 

KUL, Andrzej Miskur – zastępca 
dyrektora Departamentu 
Kultury, Edukacji i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego 

i ks. dr Ryszard Lis – dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Kurii 

Metropolitalnej w Lublinie 
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– obecnością naszego Patrona. Niech to nasze spo-

tkanie stanie się okazją do przejścia śladami profesora 

Karola Wojtyły, których na tej Uczelni z pewnością 

nie brakuje. Mam nadzieję, że spędzony tutaj czas nie 

będzie czasem straconym, a pobyt w Lublinie na dłu-

go pozostanie w Państwa życzliwej pamięci. Wszyst-

kim Uczestnikom Zjazdu życzę, aby nabyte tu do-

świadczenia można było z powodzeniem przekazywać 

młodym. A jako filolog klasyczny dedykuję Państwu 

myśl zawartą w Cyceronowej maksymie: „Litterarum 

radices amarae, fructus dulces” – „Korzenie nauk są 

gorzkie, owoce zaś słodkie”: i tej słodyczy z nabytej 

podczas tego spotkania wiedzy i mądrości wszystkim 

Państwu z głębi serca życzę. I jeszcze jeden wtręt ła-

ciński: „Vivant, crescant, floreant” – niech żyją, wzra-

stają i kwitną wszystkie reprezentowane tu Szkoły im. 

Jana Pawła II”.

W programie Zjazdu znalazły się nie tylko oficjal-

ne spotkania i wykłady, ale także zwiedzanie Muzeum 

Uniwersyteckiego Historii KUL i Lublina, Msza 

Święta w kościele akademickim pod przewodnictwem 

abpa Stanisława Budzika, zakończona niezwykle oso-

bistymi wspomnieniami naocznego świadka pontyfi-

katu Papieża – abpa Stanisława Mokrzyckiego, oraz 

modlitwa przy relikwiach bł. Jana Pawła II. Nie do-

szła jedynie do skutku, z powodu ulewnego deszczu, 

premiera widowiska plenerowego (zaplanowanego na 

dziedzińcu Gmachu Głównego KUL) w wykonaniu 

Teatru ITP pt. Spełniony sen, przygotowanego z okazji 

200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko.

Wyrazem wdzięcznej pamięci uczestników Zjazdu 

były listy z podziękowaniami, adresowane do organiza-

torów, zwłaszcza do Stanisława Zajączkowskiego, kie-

rownika Kancelarii Ogólnej KUL. To właśnie dzięki 

jego ogromnemu zaangażowaniu, dzięki pomocy jego 

współpracowników i studentów zrzeszonych w Aka-

demickiej Służbie Porządkowej można było przygoto-

wać i zrealizować tak wspaniałe przedsięwzięcie, któ-

re zgromadziło ok. 140 dyrektorów i przedstawicieli 

szkół noszących imię Jana Pawła II. Bez wątpienia 

stało się ono kamieniem milowym w relacjach między 

KUL a Rodziną Szkół im. Jana Pawła II.

Jedną z najbardziej charakterystycznych i dostęp-

nych pamiątek związanych z obecnością Jana Pawła 

II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stanowi 

pomnik stojący na dziedzińcu Gmachu Głównego. 

Ten rzeźbiarski symbol jest dziełem jednego z najlep-

szych rodzimych rzeźbiarzy okresu powojennego Je-

rzego Jarnuszkiewicza, związanego swoją twórczością 

z KUL również poprzez imponującą figurę Chrystu-

sa Triumfującego w akademickim kościele Świętego 

Krzyża. W 1983 r. stworzył on jeden z pierwszych po-

mników Jana Pawła II, stanowiących rzadkość, rzecz 

jasna, w realiach lat 80. 

Mimo dobrych intencji czy wrażliwości serca, in-

spirujących fundatorów pomników poświęconych Ja-

nowi Pawłowi II, zespół papieskich monumentów sta-

wianych po 1989 r., różnie oceniany i dla wielu kon-

trowersyjny, generalnie cechuje się przeciętnym pozio-

mem artystycznym. Zdecydowana większość spośród 

ponad 600 rzeźbiarskich pomników mających przed-

stawiać i upamiętniać osobę Papieża Polaka jest efek-

tem pospiesznych, przypadkowych i nieprofesjonal-

nych działań. Angażowani przez parafie i samorządy 

twórcy w dużej mierze doświadczają artystycznej po-

rażki, próbując odpowiednio uchwycić niełatwy temat, 

jakim jest postać i twarz Jana Pawła II oraz reprezen-

towane przez niego wartości. 

Z dziełem Jarnuszkiewicza jest inaczej. Trudno jed-

nak się spodziewać, że artysta tej klasy mógł stworzyć 

figurę Papieża błogosławiącego, ubranego w ponty-

fikalne szaty lub otoczonego gromadką dzieci wsłu-

chanych w jego nauki. Właśnie doświadczenie tego 

wybitnego twórcy i pedagoga, jego wiedza o materiale, 

strukturze i znaczeniach rzeźby są pierwszym kluczem 

do zrozumienia fenomenu wybitnej realizacji, jaką jest 

pomnik stojący na dziedzińcu KUL. 

Tworząc tę niezwykłą grupę rzeźbiarską – Homa-

gium, Jarnuszkiewicz często wspominał o towarzyszą-

cym mu uczuciu pokory. Wymagający temat, niezwy-

kły pontyfikat narzuciły taką właśnie postawę. Po-

szukiwania właściwego ujęcia doprowadziły go do 

rzeźbiarskiej interpretacji fotografii autorstwa Arturo 

Mariego. Udokumentowała ona jedną z najbardziej 

wzniosłych chwil w trakcie pierwszej audiencji dla ro-

daków. Był nią moment, w którym Jan Paweł II trwał 

w uścisku z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, po 

tym jak uniemożliwił mu publiczne oddanie hołdu. 

Podnoszony z przyklęku prymas Polski i pochylony 

nad nim Biskup Rzymu stali się osią idei dzieła, które 

od 3 dekad stoi w centrum Lublina. 

Wydawać się może, że konwencja realistyczna jest 

we współczesnej rzeźbie pomnikowej czymś z góry 

skazanym na porażkę. Otwarte przyznanie się do in-

spiracji fotografią powinno dodatkowo działać na nie-

korzyść. Tymczasem przed nami rzeźba o ogromnym 

ładunku niejednoznacznego przekazu: pełna dosto-

jeństwa, ale nie oczywista. Rozumiejąc kontekst sy-

tuacyjny, w jakim znajdują się ukazane przez Jarnusz-

kiewicza osoby: nieformalny pokłon, braterski uścisk 

i związane z tym pochylenie obydwu postaci, jesteśmy 

gotowi do zadania sobie pytań o sens tego układu. Na-

leży wychwycić zatrzymany w brązie ruch ciał, wza-

jemne nakładanie się sylwetek, rodzące się możliwości. 

Prymas już klęka, czy jest podnoszony? A może Papież 

uklęknie przed nim? 

To właśnie te pytania, wzbogacone przepięknym 

rytmem dłoni, palców, fałdów szat, mówią o rzeczach 

ważnych, udowadniając świadomość twórcy i rzeźbiar-

ską klasę jego dzieła. Ucieczka przed banałem i oczy-

wistością widoczna jest też w minimalistycznym coko-

le, kojarzonym przez wielu opisujących to dzieło z po-

soborowym ołtarzem. Brak jakichkolwiek informacji 

Spiżowe Homagium

dr Kazimierz S. Ożóg
absolwent historii sztuki

Dr Kazimierz S. Ożóg, 
adiunkt w Instytucie 
Sztuki Uniwersytetu 
Opolskiego, jest autorem 
m.in. książki Miedziany 
pielgrzym. Pomniki Jana 
Pawła II w Polsce w latach 
1980-2005, Głogów 
2007.
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w strukturze samego pomnika na temat przedstawio-

nych osób i sytuacji również stoi w kontraście wobec 

wielu współczesnych monumentów. Imponująca jest 

też świadomość, z jaką Homagium zostało wpisane 

w otoczenie. Klasyczne rytmy arkad kolejnych kon-

dygnacji gmachu Uniwersytetu współgrają z sylwetką 

i skalą rzeźby. 

Temat pokłonu i braterskiego uścisku tych 2 po-

staci w późniejszych latach został jeszcze kilkukrot-

nie wykorzystany przez innych rzeźbiarzy. Przy rek-

toralnym kościele Świętego Ducha w Kraśniku moż-

na znaleźć pomniejszoną kopię lubelskiego pomnika, 

wykonaną przez nałęczowskiego twórcę Michała Pu-

dełko. W 2010 r. w Prudniku stanął monument au-

torstwa Mariana Molendy z „dosłownym” homagium, 

ukazanym w kształcie znanym z pokłonu kardynałów 

w dniu inauguracji pontyfikatu.

Patrząc z perspektywy całego zjawiska papieskich 

pomników, które po 2000 i 2005 r. zapełniły miasta 

i wsie, ledwo kilka dosięga klasy dzieła, które KUL ma 

na swoim dziedzińcu. Znakomity i świadomy rzeź-

biarz, świetnie wybrany i potraktowany temat, mi-

strzostwo warsztatowe, niebanalny przekaz, imponują-

ce otoczenie – bardzo rzadko daje się w jednym miej-

scu zgromadzić tyle elementów. Z lubelskiego Homa-

gium można i należy być dumnym. 

Pomnik z dziedzińca

Medale w powszechnym mniemaniu są obiekta-

mi, którym trudno przypisać walory estetycz-

ne. Przedmioty te kojarzą się przede wszystkim z ro-

dzajem wyróżnienia za osiągnięcia sportowe. Biorąc 

pod uwagę ich niewielki rozmiar, trudno wymagać, 

aby odbiorca widział w nich obiekty sztuki podobne 

w odziaływaniu do rzeźby tradycyjnej, malarstwa czy 

architektury. Tymczasem medale tworzyli najwybit-

niejsi polscy rzeźbiarze, traktując często kameralny 

proces kreacji tych prac jako odpoczynek od monu-

mentalizmu rzeźbionych pomników.

Oprócz niewielkiego rozmiaru, sięgającego mak-

symalnie kilkunastu centymetrów, medale łączy kilka 

wspólnych cech. Są to przeważnie obiekty okrągłe, 

dwustronne, a ich obie powierzchnie zapełnione są re-

liefem. Do produkcji wykorzystuje się metal, głównie 

brąz. Nowoczesne podejście skłania jednak twórców 

do artystycznych poszukiwań. W rezultacie wykrój 

medalu daleko odbiega od tradycyjnego koła, a po-

za tym wykorzystywane są również niespodziewane 

w medalierstwie materiały, np. ceramika, szkło czy na-

wet naturalnie kruchy, prasowany węgiel. Najczęściej 

medale tworzy się z użyciem techniki tłoczenia stem-

plem, co łączy je z monetami, lub też odlewa w metalu. 

Podobnie jak w przypadku grafiki medale wytwarza 

się najczęściej w większej liczbie egzemplarzy, przy 

czym każdy ma charakter oryginału.

Medal jest przedmiotem, którego funkcją jest 

przede wszystkim upamiętnianie wydarzenia istotne-

go w dziejach narodu, regionu czy instytucji lub też 

ilustrowanie życia i dokonań wybitnej osoby. Z tego 

powodu najczęściej pomysłodawcą czy emitentem 

medalu jest organizacja, urząd, niekiedy osoba prywat-

na. Są to dzieła tworzone na zamówienie. Z drugiej 

jednak strony artyści, kierowani twórczym impulsem, 

poza oficjalnymi zamówieniami projektują medale au-

torskie, niejako dla siebie. Są to przedmioty unikato-

we, często tworzone w jednym egzemplarzu.

Ikonografia medali z powodu ich niewielkich wy-

miarów musi mieć charakter ograniczony. Artysta 

zmuszony jest stosować skróty myślowe i symbole. 

Nie ma miejsca na rozbudowaną narrację. W tym wy-

miarze medalierstwo zbliżone jest do plakatu. Medal 

poprzez lapidarny sposób budowania treści kieruje od-

biorcę w samo sedno przekazu. Artyści używają mo-

tywów przedstawieniowych, ikonograficznych, które 

dopełniają napisami. Z reguły awers, czyli ważniejsza, 

przednia strona medalu, jest zapełniony przez treści 

składające się na temat obiektu, zaś rewers uzupełnia 

przekaz całości dzieła. 

Do wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 

tworzenie medali papieskich zarezerwowane było 

wyłącznie dla Watykanu, na którego zlecenie artyści 

z różnych stron świata upamiętniali medalami ko-

lejnych papieży. Pośród bogactwa typów medali pa-

pieskich najważniejsze są tzw. medale annualne, czyli 

roczne, których tradycja sięga 1534 r. Corocznie emi-

tuje się jeden typ medalu o treści odnoszącej się do 

najważniejszego wydarzenia z kolejnego roku ponty-

fikatu obecnego papieża.

Od czasów Jana Pawła II medalierstwo papieskie 

stało się dziedziną ogólnoświatową. Rozszerzyło się 

Medale z wizerunkiem Jana 
Pawła II jako dzieła sztuki

dr Dominik Maiński
kierownik Sekcji 

Dubletów BU KUL
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samo pojęcie medalu papieskiego, traktowanego 

dotychczas jako domena Stolicy Apostolskiej. 

Za medal papieski uznaje się obecnie przed-

miot, którego treści w jakikolwiek sposób doty-

czą urzędującego następcy św. Piotra. Typ posłu-

gi Papieża Pielgrzyma prowokował emitentów 

i artystów krajów, które odwiedził, do tworzenia 

medali jemu dedykowanych. To swoista eksplo-

zja zainteresowania Ojcem Świętym ze strony 

reprezentantów wszystkich dziedzin sztuki. Sta-

tystyki wskazują, że liczba typów medali poświę-

conych Janowi Pawłowi II sięga kilkunastu ty-

sięcy, co ponad czterokrotnie przewyższa liczbę 

dzieł dedykowanych wszystkim wcześniejszym 

papieżom. Z oczywistych względów tę produk-

cję zdominowały medale powstałe w Polsce.

Najważniejszym elementem ikonografii me-

dali papieskich jest sam wizerunek Ojca Święte-

go, który pojawia się przede wszystkim na awer-

sie medalu. Polscy artyści mieli niemałe kłopo-

ty podczas portretowania Jana Pawła II. Znane 

są wypowiedzi Jerzego Jarnuszkiewicza, auto-

ra pomnika Jana Pawła II i Stefana Wyszyń-

skiego z dziedzińca KUL. Artysta, projektując 

w 1979 r. swój pierwszy medal papieski, przez 

wiele miesięcy borykał się z problemem odda-

nia charakteru i podobieństwa Papieża. Jak sam 

przyznał, zdarzyło mu się to po raz pierwszy. 

Wybór Jana Pawła II był zaskoczeniem, także 

dla artystów. Nie istniały wypracowane schema-

ty ikonograficzne, którymi medalierzy mogliby 

się inspirować. Twarz papieska była trudna do 

sportretowania również z powodu jej małej, na 

pierwszy rzut oka, wyrazistości. Różniła się od 

charakterystycznych i obecnych w ikonografii 

wizerunków Józefa Piłsudskiego z sumiastymi 

wąsami czy kościstego oblicza Mikołaja Ko-

pernika. Artyści stawali też przed dylematem 

wyboru między realizmem w oddawaniu rysów 

Ojca Świętego, nakazanym przez wielowieko-

wą tradycję oficjalnych, majestatycznych i do-

stojnych portretów w medalierstwie papieskim, 

a chęcią ukazania Jana Pawła II w wymiarze 

bardziej ludzkim, codziennym. Z braku odwagi 

lub też z poszanowania majestatu urzędu w pol-

skiej produkcji medalierskiej dominują przy-

kłady tradycjonalistyczne, dalekie od nowator-

skich rozwiązań ikonograficznych czy formal-

nych. Niewielu artystów zdecydowało się też na 

zobrazowanie w medalierstwie kondycji coraz 

bardziej podupadającego na zdrowiu Papieża. 

Wizerunki to w dużej mierze przedstawienia 

stylizowane, ukazujące Ojca Świętego młodsze-

go w stosunku do jego wieku z czasu wydarze-

nia ilustrowanego medalem. Artyści próbowali 

jednak oprócz obrazowania cech fizycznych Ja-

na Pawła II oddać również głębię jego psychiki 

i osobowości.

Gama możliwych ujęć portretu Ojca Święte-

go jest bardzo szeroka. Mógł to być wizerunek 

głowy, popiersie, półpostać, rzadziej cała postać 

z profilu lub w ujęciu trzy czwarte. Do mniej 

typowych należały wizerunki en face. Unika-

towe były przedstawienia od tyłu. Strój papie-

ski w medalierstwie mógł mieć charakter dwo-

jaki, co zasadniczo podyktowane było okazją, 

którą dzieło ilustrowało. W przypadku medali 

bardziej oficjalnych odnoszących się do chwil 

podniosłych, poważnych, zwłaszcza momentu 

sprawowania liturgii, Papież ubrany był w strój 

pontyfikalny, na który składał się ozdobny or-

nat, paliusz i mitra na głowie. Wtedy zazwyczaj 

trzymał w prawym ręku pastorał, a lewą miał 

podniesioną w geście pozdrowienia lub błogo-

sławieństwa. W przypadku medali odnoszących 

się do wydarzeń codziennych na strój papieski 

składała się sutanna przepasana szerokim pa-

sem, mucet na ramionach i piuska.

Kilka medali papieskich w swojej tematy-

ce i użytej ikonografii odnosi się bezpośrednio 

do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-

na Pawła II. Do najciekawszych ikonograficznie 

należą 3 dzieła. Już w 1978 r. Edward Gorol od-

lał medal poświęcony Ojcu Świętemu z dosko-

nale oddającym podobieństwo portretem Papie-

ża na awersie oraz godłem lubelskiej Uczelni na 

rewersie. W otoku dzieła pojawił się charaktery-

styczny napis określający funkcje pełnione przez 

Jana Pawła II w trakcie jego posługi w Polsce 

i później: profesor KUL, kardynał, papież.

Pięć lat później KUL wyemitował medal au-

torstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Wytłoczyła 

go Mennica Państwowa w Warszawie. Rewers 

tradycyjnie wypełniło godło Uczelni. Na awer-

sie autor umieścił wizerunek pomnika swojego 

autorstwa z dziedzińca Uniwersytetu. Okazją 

do wybicia dzieła było odsłonięcie monumentu 

w 1983 r. 

W 1987 r. wspomniana mennica wybiła me-

dal z okazji wizyty Jana Pawła II w lubelskiej 

Alma Mater. Awers wypełnia półpostaciowy wi-

zerunek Ojca Świętego, ukazany z przodu. Na 

odwrotnej stronie autor dzieła Tadeusz Tchó-

rzewski zawarł przedstawienie projektu Kole-

gium Jana Pawła II oraz godło Uczelni w tle.

Jednym z częściej stosowanych motywów 

uzupełniających portret papieski, zwłaszcza na 

rewersach medali, były elementy zaczerpnięte 

z architektury. Budowle funkcjonowały jako tło 

dla scen oddanych na powierzchni dzieła meda-

lierskiego lub też stanowiły temat sam w sobie. 

Rozpoznawalna architektura to też jednoznacz-

ne odniesienie do konkretnego miejsca papie-

skiej wizyty. Także herb należy do bardzo czę-

stych motywów w medalierstwie. Był elemen-

tem używanym w celu określenia osoby, której 

medal dotyczył, lub miejsca danego wydarzenia. 

Co ciekawe herb papieski zastępował często sam 

portret Ojca Świętego.

Medale, tak jak i rzeźba monumentalna, ma-

ją za zadanie przede wszystkim upamiętniać. 

Z tego też m.in. powodu wielu współczesnych 

polskich medalierów było skłonnych określać je 

mianem „kieszonkowych” pomników.

Jerzy Jarnuszkiewicz, 
1983, tłoczenie, tombak patynowany, 
ø 70 mm (fot. Dominik Maiński)

Edward Gorol, 
1978, odlew, brąz, 
ø 112 mm (fot. Dariusz Berdys)

Tadeusz Tchórzewski, 
1987, tłoczenie, tombak patynowany, 
ø 70 mm (fot. Dominik Maiński)
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Początek pracy Karola Wojtyły na KUL i je-

go późniejsze losy jako biskupa, kardynała i pa-

pieża można prześledzić na kartach dokumentów 

zgromadzonych i przechowywanych w Archiwum 

Uniwersyteckim. 

Podstawowym zbiorem informacji o jego pracy 

zawodowej są akta osobowe pracownicze, opatrzone 

sygn. A 477, stanowiące cześć zespołu „Referat Perso-

nalny”. W teczce tej można wyodrębnić 3 grupy do-

kumentów: kwestionariusze osobowe i życiorysy, kore-

spondencję kierowaną do władz uniwersyteckich przez 

Karola Wojtyłę w kwestiach związanych z awansami 

zawodowymi i przebiegiem pracy oraz kopie pism 

urzędowych wysyłanych do Profesora, czyli stwier-

dzenie zatrudniania, określenie wymiaru powierzo-

nych zajęć dydaktycznych, powiadomienie o decyzjach 

władz nadrzędnych. 

Następną grupę dokumentów można odnaleźć 

w zespole „Kancelaria Rektorska”, gdzie znalazła się 

korespondencja urzędowa między Uniwersytetem 

a abpem Karolem Wojtyłą, później jako kardynałem 

oraz przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji 

Episkopatu Polski, sprawującej opiekę nad całym sys-

temem kościelnego szkolnictwa wyższego w Polsce, 

ponadto życzenia okolicznościowe i świąteczne na Bo-

że Narodzenie i Wielkanoc. Śladowe informacje są 

również w protokołach posiedzeń Senatu Akademic-

kiego. Wyodrębniona została dokumentacja z okresu 

pontyfikatu, składająca się z korespondencji z Ojcem 

Świętym i Stolicą Apostolską. Obejmuje ona zarówno 

pisma urzędowe (np. z organizacji i przebiegi wizyty 

papieskiej z 9 VI 1987 r.), jak i o wątkach osobistych 

(np. błogosławieństwo z 1979 r., życzenia świąteczne 

z osobistymi dopiskami). 

Korespondencja Uniwersytetu z Karolem Woj-

tyłą znajduje się także w aktach Wydziału Filozofii 

Chrześcijańskiej i Wydziału Teologicznego. Wydział 

Filozofii Chrześcijańskiej był dla Wojtyły wydziałem 

macierzystym. Tutaj znajdowała się Katedra Etyki – 

miejsce jego pracy. W dokumentacji tego Wydziału 

są następujące typy dokumentów: protokoły z posie-

dzeń Rady Wydziału, sprawozdania pracowników na-

ukowych z prac w katedrach, na seminariach i zakła-

dach oraz korespondencja z władzami duchownymi. 

Wydział Teologiczny prowadził Wykłady dla Ducho-

wieństwa, z którymi Karol Wojtyła był związany od 

sierpnia 1954 r. aż do wyboru na Stolicę Piotrową. 

Z teologami korespondował w sprawach organizacji 

nauk teologicznych, jako przewodniczący Rady Na-

ukowej KEP, wdrażając zmiany wynikające z postano-

wień Soboru Watykańskiego II.

Dokumenty związane z Janem Pawłem II pocho-

dzą także z Działu Współpracy z Zagranicą i w Ar-

chiwum znajdują się w zespole „Współpraca z Zagra-

nicą”. Są wśród nich listy wysyłane do Ojca Świętego 

z okazji np. inauguracji nowego roku akademickie-

go, życzenia imieninowe oraz inne pisma urzędowe 

w różnych kwestiach uniwersyteckich.

Ślady kontaktów Karola Wojtyły z Uniwersytetem 

są obecne w dokumentacji jeszcze innych agend admi-

nistracyjnych, np. Kwestury – są to listy płac, na któ-

rych widnieje nazwisko Wojtyła, lecz brak jego pod-

pisu pod odebraną pensją, wszak wszyscy wiedzieli, że 

te pieniądze miały trafić do ubogich studentów jako 

stypendium. Kolejne drobne ślady spotyka się w ak-

tach studenckich kół naukowych, np. zaproszenia do 

udziału w Tygodniach Filozoficznych czy Eklezjolo-

gicznych, lecz to są jedynie pojedyncze pisma grzecz-

nościowe z autografem. 

Poza strukturą Uniwersytetu, lecz ideowo blisko 

z nim związane, pozostaje Towarzystwo Naukowe 

KUL, którego Karol Wojtyła był członkiem korespon-

dentem od 7 I 1956 r. Wydawało ono jego dzieła na-

ukowe i z tej też racji zachowała się korespondencja 

w sprawach wydawniczych, obejmująca szczególnie 

okres do lat 70. XX w.

Zdjęcia przedstawiające Karola Wojtyłę zgroma-

dzone są w ogólnym zespole „Ośrodek Informacji – 

Uniwersytecka Pracownia Fotograficzno-Mikrofilmo-

wa”. Najwcześniejsze z nich pochodzą z Wykładów 

dla Duchowieństwa latem 1964 r. Następnie Wojtyła 

pojawia się na zdjęciach z licznych konferencji, sym-

pozjów, zjazdów czy też uroczystości uniwersyteckich. 

Wśród wspomnianych zespołów dokumentów 

w Archiwum Uniwersyteckim KUL można natra-

fić na notę kard. Karola Wojtyły: „Oświadczam, że 

KUL jest moim drugim miejscem pracy”. Pierwsze 

bowiem miejsce w jego sercu zajmowała praca duszpa-

sterska w Kościele: jako księdza, biskupa, metropolity, 

kardynała…

Marek Pawelec
dyrektor Archiwum 

Uniwersyteckiego KUL

Ślady związków Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II z KUL w dokumentacji 

Archiwum Uniwersyteckiego
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Każdy, kto przychodzi do Czytelni Teologicz-

no-Filozoficznej w Bibliotece Uniwersyteckiej 

KUL, może zobaczyć kilka regałów po prawej stro-

nie od wejścia, za rzeźbą Cypriana Kamila Norwida, 

zwieńczonych popiersiem Jana Pawła II – stanowią-

cym dar byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Wałęsy. Mieszczą one ok. 2500 woluminów 

z tzw. księgozbioru Jana Pawła II (pozostały zbiór, 

ok. 1500 pozycji, znajduje się w części magazynowej 

Czytelni).

Decyzja o fizycznym wyłączeniu takiej kolekcji 

z księgozbioru należącego do systematycznego dzia-

łu „Historia Kościoła – papiestwo – poszczególni pa-

pieże” (przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości sy-

gnatur) zapadła wiele lat temu, niedługo po wyborze 

kard. Karola Wojtyły na papieża. Niewielki początko-

wo zbiór, pozyskiwany drogą kupna, wymiany oraz da-

rowizn, przez lata systematycznie się powiększał. I tak 

jest po dziś dzień, co świadczy o niesłabnącym zainte-

resowaniu autorów i wydawnictw myślą polskiego Pa-

pieża. Książki znajdujące się w tej kolekcji klasyfiko-

wane są według następujących zagadnień: „Bibliogra-

fie: ogólne – polskie – obce”, „Biografie”, „Pielgrzymki: 

ogólne – do poszczególnych krajów”, „Pisma sprzed 

wyboru: poezja i krytyka literacka – filozofia – teolo-

gia”, „Pisma po wyborze” – wśród nich wyodrębnione 

zostały dokumenty Stolicy Apostolskiej. Dział zamy-

kają „Opracowania” i tzw. „Zagadnienia różne”.

Najmniejszy jest zbiór „Bibliografie” (14 tytułów). 

Dział „Biografia” zawiera 130 publikacji o życiu i dzia-

łalności kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II 

w językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpań-

skim, niderlandzkim, niemieckim, włoskim i fińskim. 

Porównywalna liczebnie jest kolekcja pism powstałych 

przed wyborem, niektóre z nich po raz pierwszy zo-

stały wydane dopiero po roku 1978 (np. niepubliko-

wane wcześniej wiersze i dramaty, które weszły do 

zbioru: K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków: Znak 

1979). Największy dział stanowią pisma papieskie. 

Szczególnie cenne są wielotomowe edycje dokumen-

tów. Chlubę stanowią Insegnamenti di Giovanni Pa-

olo II (t. 1-28, Città del Vaticano: Libreria Editrice 

Vaticana, 1978–2005), zawierające w 56 woluminach 

całość nauczania papieskiego w układzie chronolo-

gicznym (polskie tłumaczenie, znajdujące się w zbio-

rach BU KUL, doprowadzone zostało do roku 1986: 

Nauczanie papieskie, t. 1–9,2, oprac. E. Weron SAC, 

A. Jaroch SAC, Poznań: Pallotinum 1987-2007), oraz 

wydane pod patronatem kard. Stanisława Dziwisza 

Dzieła zebrane (t. 1-16, red. P. Ptasznik et al., Kraków: 

Wydawnictwo „M”, 2006), grupujące pisma według 

rangi dokumentu, a wiec kolejno encykliki, adhorta-

cje, listy, konstytucje apostolskie i orędzia, katechezy 

(cz. 1-3), homilie i przemówienia (cz. 1-5), modlitwy 

i rozważania (cz. 1-2). Cenna jest również edycja ka-

techez i encyklik wraz z obszernymi komentarzami 

pod redakcją ks. Tadeusza Stycznia, ucznia i następcy 

kard. Karola Wojtyły w Katedrze Etyki na KUL (Jan 

Paweł II naucza, red. ks. T. Styczeń, t. 1-14, Lublin: 

Redakcja Wydawnictw KUL, 1981-2003). Pokaźną 

kolekcję (ok. 600 woluminów) stanowią pozycje do-

kumentujące pielgrzymki papieskie. Więcej niż poło-

wa dotyczy pielgrzymek do Polski (zwieńczeniem są 

wydane w roku śmierci Ojca Świętego Pielgrzymki do 

ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 

2002: przemówienia, homilie, Kraków: Znak, 2005); 

przedmiotem pozostałych są wizyty w innych krajach 

lub na innych kontynentach (Afryka, Ameryka Połu-

dniowa, Azja), a także wystąpienia w ONZ; niektóre 

z tych publikacji są jedynymi w Polsce egzemplarza-

mi. Poza edycjami homilii i przemówień znalazły tu-

taj miejsce m.in. piękne wydania albumowe z foto-

grafiami tak wybitnych artystów fotografików, jak: 

Adam Bujak, Arturo Mari, François Lochon, Zoran 

Filipović. Stosunkowo duży jest również dział „Opra-

cowania”, liczący ponad 1000 pozycji. Znajdują się 

w nim encyklopedie (Wielka encyklopedia Jana Paw-

ła II, red. G. Polak et al., t. 1 – 32, Warszawa: Edipresse 

Polska S.A., 2003-), kalendaria (np. Jan Paweł II dzień 

po dniu. Ilustrowane kalendarium wielkiego pontyfikatu 

1978-2005, oprac. G. Turowski, red. J. Sosnowska, fot. 

A. Bujak i A. Mari, t. 1-2, Kraków: Biały Kruk, 2005), 

literatura wspomnieniowa (m.in. A. Bieli, ks. M. Ma-

lińskiego, ks. W. Niewęgłowskiego), stanowiąca zna-

komity przyczynek do biografii Papieża. W dziale tym 

mieszczą się również publikacje naukowe i popular-

nonaukowe, których przedmiotem jest sam pontyfi-

kat oraz twórczość filozoficzna, teologiczna i literac-

ko-artystyczna kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 

Są to książki autorów polskich (m.in. J. Galarowicza, 

M. Kotlarczyka, ks. T. Stycznia) i zagranicznych (np. 

R. Buttiglionego, G. Hourdina, R. Serrou). 

Pracowników Czytelni Teologiczno-Filozoficznej 

cieszy fakt, iż stworzony przed ponad 30 laty księgo-

zbiór ma zasięg nie tylko lokalny. Korzystają bowiem 

z niego czytelnicy z całej Polski, a czasem z zagranicy, 

studenci i pracownicy naukowi reprezentujący różne 

dziedziny: filozofowie, teologowie, poloniści, history-

cy, pedagodzy, socjologowie. Przychodzą też artyści, 

którzy w albumowych edycjach szukają inspiracji do 

swoich dzieł.

Księgozbiór w Bibliotece Uniwersyteckiej 
poświęcony Janowi Pawłowi II

dr Anna Z. Zmorzanka
kierownik Czytelni 
Ogólnej i Czytelni 
Filozoficzno-Teologicznej 
BU KUL

Księgozbiór poświęcony 
Janowi Pawłowi II w Czytelni 
Filozoficzno-Teologicznej BU KUL 
(fot. Marcin Kuś) 
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W tym roku mija 60 lat od czasu, kiedy swoje losy 

z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zwią-

zał ks. Karol Wojtyła. W 1978 r. społeczność akade-

micka KUL wraz z całą Polską przeżywała wielką ra-

dość z wyboru kardynała Wojtyły – Profesora KUL na 

papieża. W 2014 r. przeżywamy radość jeszcze większą 

– Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski pielęgnuje pamięć 

o swoim wielkim Profesorze na wielu różnych płasz-

czyznach, także w przestrzeni internetu. Od początku 

istnienia serwisu www.kul.pl osoba i dzieło ks. Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II zajmują w nim szczególne 

miejsce. Pod adresem www.kul.pl/jp2 można znaleźć 

informacje na temat związków ks. Karola Wojty-

ły z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w tym 

dokładne kalendarium jego pracy na naszej Uczel-

ni. Na stronie zamieszczona została także bibliogra-

fia prac ks. Wojtyły, z podziałem na prace naukowe, 

utwory artystyczne i krytycznoliterackie oraz wystą-

pienia duszpasterskie. Oddzielnie przedstawiona jest 

bibliografia tematyczna nauczania papieskiego z lat 

1978-2002. Czytelnicy znajdą także teksty o Karolu 

Wojtyle – Janie Pawle II napisane przez księży pro-

fesorów KUL: Tadeusza Stycznia – Kim właściwie 
jest Jan Paweł II? oraz Świadectwo o ostatnich chwilach 
życia Ojca Świętego Jana Pawła II; Andrzeja Szostka – 
Ojciec święty Jan Paweł II – bezcenny i zobowiązujący 
dar od Boga, Na drogach świętości. Intelektualno-ducho-
wa sylwetka Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Wymiary 
świętości Jana Pawła II, Lubelskie drogi Karola Wojtyły 
i Karol Wojtyła – mistrz i kierownik Katedry Etyki; Al-

freda Wierzbickiego – Gdy życia koniec szepce do po-
czątku..., Lublin Karola Wojtyły oraz Papież, który żył 
Polską. Jana Pawła II interpretacja polskości.

Ponadto na stronie można zapoznać się z listą prac 

doktorskich, licencjackich i magisterskich powstałych 

na naszym Uniwersytecie do 2007 r. na temat oso-

by i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II; są 

to prace dyplomowe przechowywane w Archiwum 

Uniwersyteckim.

Kolejnym tematem przestawionym na stronie 

www.kul.pl/jp2 są relacje ze spotkań społeczności 

KUL z Janem Pawłem II. Znajdują się tam materia-

ły z pierwszego spotkania na Jasnej Górze w 1979 r., 

z uroczystości wręczenia Janowi Pawłowi II tytułu 

doktora honoris causa KUL w Warszawie w 1983 r., 

a także z niezapomnianej wizyty Ojca Świętego na na-

szym Uniwersytecie 9 VI 1987 r. Ponadto jest tu prze-

kierowanie do materiałów opublikowanych na stronie 

Biblioteki Uniwersyteckiej, przypominających m.in. 

obchody 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Lublinie i je-

go pielgrzymkę do ojczyzny. 

Niezwykle cenny materiał stanowi cykl rozmów 

z profesorami KUL o Karolu Wojtyle – Janie Paw-

le II. Wywiady przeprowadził i opracował Krzysz-

tof Hudzik, były pracownik Instytutu Jana Pawła II 

KUL i Radia Watykańskiego. Na cykl złożyły się roz-

mowy: z bpem Andrzejem Czają (o Duchu Świętym 

w ujęciu encykliki Dominum et Vivif icantem), o. Sta-

nisławem Celestynem Napiórkowskim OFMConv 

(o maryjności i mariologii Jana Pawła II), ks. An-

drzejem Szostkiem MIC (o recepcji myśli Jana Paw-

ła II w środowiskach naukowych i o głównych wy-

zwaniach etycznych), s. Zofią Józefą Zdybicką USJK 

(o Profesorze-Ojcu Świętym jako myślicielu i misty-

ku), Marią i Jerzym Gałkowskimi (o wizji małżeństwa 

i rodziny w duszpasterskiej praktyce i papieskim na-

uczaniu), Adamem Rodzińskim (o kulturze duszy ja-

ko duszy kultury), Antonim B. Stępniem (o wkładzie 

Karola Wojtyły w rozwój antropologii i etyki), Ste-

fanem Sawickim (o otwartości na dialog i rozmowę, 

wierności własnej historii oraz Wojtyłowej ironii), ks. 

Alfredem M. Wierzbickim (o Papieżu Polaku w po-

słudze myślenia o człowieku i o ojczyźnie), o. An-

drzejem Derdziukiem OFMCap i ks. Krzysztofem 

Guzowskim – teologami wyświęconymi w Lublinie 

w 1987 r. przez Jana Pawła II (o powołaniu człowie-

ka, kapłaństwie i zadaniach współczesnego Kościoła), 

Dorotą i Adamem Bielami (o społecznych konse-

kwencjach papieskich pielgrzymek, o Ewangelii ży-

cia, o Ewangelii pracy oraz podejmowaniu odpowie-

dzialności za życie społeczne i religijne), o. Leonem 

Dyczewskim OFMConv (o medialnym oddziały-

waniu Jana Pawła II i stawaniu się wiary kulturą), 

a także z drem Kazimierzem Wójcikiem (m.in. o wa-

kacyjnych – i nie tylko – spotkaniach Wuja z grupą 

Święta Lipka), drem Kazimierzem Krajewskim i red. 

Cezarym Ritterem (o kontynuacji Wojtyłowej myśli 

etycznej przez prof. Tadeusza Stycznia SDS, następ-

cę w Katedrze Etyki oraz założyciela Instytutu Jana 

Pawła II KUL), 

W serwisie czytelnicy znajdą także, w formie po-

jedynczych artykułów, nieustannie cieszącą się popu-

larnością publikację pt. Obecność. Karol Wojtyła – Jan 
Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Dar 
i odpowiedzialność, przygotowaną w Instytucie Jana 

Pawła II, wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL 

w 2008 r. 

Osobną kategorię w menu strony stanowi opis reli-

kwii bł. Jana Pawła II, która od stycznia 2012 r. znaj-

duje się w kościele akademickim KUL. 

Ze strony www.kul.pl/jp2 można przejść na stro-

nę Instytutu Jana Pawła II, który od 1982 r. zajmuje 

się osobą i twórczością Karola Wojtyły – Jana Paw-

ła II, i uzyskać informacje o działalności Instytutu.

W ostatnim czasie, z okazji kanonizacji Jana Paw-

ła II, na stronie została dodana specjalna kategoria. 

Informuje ona o wielu ciekawych wydarzeniach, które 

w tym szczególnym czasie organizuje Katolicki Uni-

wersytet Lubelski Jana Pawła II. Serdecznie zapra-

szamy do śledzenia zamieszczanych wiadomości i do 

udziału w przygotowanych inicjatywach.

Liliana Kycia
Dział Promocji i Kontaktów 

Społecznych

O Karolu Wojtyle – Janie Pawle II 
na stronie internetowej KUL



I.  „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” (Mk 16,15)

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II!

Dwadzieścia wieków Kościoła jest trwaniem ży-

wej wiary w Jezusa z Nazaretu, który został skazany 

na ukrzyżowanie i zabity, jednak powrócił z otchłani 

śmierci do świata żywych. Zmartwychwstał, jak zapo-

wiedział. Kościół żyje nie tylko pewnością ewangelij-

nego świadectwa o pustym grobie, ale nade wszystko 

radością spotkań ze Zmartwychwstałym, który wstąpił 

do nieba i wciąż wspiera uczniów swą ożywczą obec-

nością. Pan żyje, a my w Nim. 

Zmartwychwstały wezwał Apostołów: „Idźcie więc 

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je za-

chowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata” (Mt 28, 19-20). Jak zachęca nas papież Fran-

ciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, 
Kościół nieustannie „wyruszający w drogę” ma być 

„Kościołem otwartych drzwi”. Stałe „nawrócenie mi-

syjne” potrzebne jest więc nie tylko duszpasterzom, ale 

wszystkim wierzącym w Chrystusa, by Kościół wy-

chodził także „na peryferie”, by „nikt nie był wyłączo-

ny z radości, jaką nam przynosi Pan”. Nie wolno nam 

zapadać w duchową drzemkę. Ewangelizacja jest ko-

nieczna zawsze i wszędzie. Także w naszej Ojczyźnie, 

której przecież nie omijają tendencje do ześwieccze-

nia różnych sfer życia. Musimy ustawicznie „wyruszać 

w drogę”, skoro „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 

Kor 5, 14), by „[...] świat współczesny, poszukujący czy 

to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował Ewangelię 

nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od 

niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od sług Ewangelii, 

których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi za-

czerpnęli swą radość od Chrystusa”. Skuteczna ewan-

gelizacja wymaga z jednej strony bezwzględnej wier-

ności Ewangelii, ale z drugiej – odważnej otwartości 

na zmieniający się świat.

II. „Uniwersytet jest miejscem, 
w którym poszukuje się prawdy 
o osobie ludzkiej” (Benedykt XVI, 
Przemówienie do młodych 
wykładowców akademickich 
w bazylice św. Wawrzyńca, 
Madryt 19 sierpnia 2011 r.)

Współczesny świat ulega fascynacji efektywnością. 

Staje się ona jedyną wartością, powszechnym punktem 

odniesienia, również w dziedzinie nauki. Coraz sze-

rzej formułuje się sugestie, że nauka, której nie moż-

na bezpośrednio zastosować w gospodarce, i edukacja, 

która nie odpowiada oczekiwaniom rynku, są tylko 

zbędnym obciążeniem dla budżetu państwa. Duch 

rynkowej efektywności zmienia na naszych oczach 

istotę i cel istnienia szkół wyższych; nierzadko są one 

oceniane jako instytucje mające świadczyć komercyjne 

usługi. Jednak od zarania naszej cywilizacji zadaniem 

szkoły było integralne wykształcenie i wychowanie 

człowieka, stworzenie warunków, w których mógłby 

on zrealizować swoje talenty i przez to stać się bar-

dziej człowiekiem. Koncepcja uniwersytetu, który jest 

najważniejszą formą szkoły wyższej, nawiązuje do ide-

ałów Akademii Platona i Liceum Arystotelesa, przyję-

ła dojrzałą postać w średniowieczu i była dalej rozwi-

jana w myśli Wilhelma Humboldta i Johna Henry’ego 

Newmana. W europejskiej tradycji uniwersytet miał 

nade wszystko służyć prawdzie; poszukiwać jej wiernie 

i ją upowszechniać. Uczony, badacz i nauczyciel cie-

szył się najwyższym autorytetem społecznym, a stu-

diowanie było wymagającym zaszczytem. Wyrazem 

tego wyróżnienia i związanych z nim wymagań jest 

ślubowanie akademickie, zobowiązujące do sumienne-

go zdobywania wiedzy i dbałości o godność studenta, 

a więc kierowania się wysokimi standardami moralno-

ści i kultury osobistej.

Służba prawdzie była od początku rozumiana ja-

ko służba człowiekowi, który urzeczywistnia swoje 

człowieczeństwo m.in. przez wykształcenie swoich ta-

lentów, w obliczu prawdy, osiąganej w racjonalnym 

wysiłku poznawczym, ważeniu racji i swobodnym dia-

logu społecznym. Nic dziwnego, że jądrem uniwersy-

tetu były zawsze szeroko pojęte nauki humanistycz-

ne, po części nazywane dzisiaj społecznymi, w któ-

rych funkcje integrujące i inspirujące pełniły filozofia 

i teologia. 

Słowo Rektora 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

z okazji Świąt Wielkanocnych

I Idźcie na cały świat i głoście

j
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Uniwersytet, służąc człowiekowi, budował jedno-

cześnie wysoką kulturę. Był stróżem intelektualne-

go, moralnego i estetycznego ładu jako fundamentu 

porządku obejmującego życie społeczne, polityczne 

i gospodarcze. Był też przez wieki szczególnym miej-

scem współpracy wiary i rozumu. Kościół stał przede 

wszystkim u początku uniwersytetów, opracował 

ich cele i strukturę, nadał idei uniwersytetu dojrzały 

kształt i od średniowiecza zakładał i prowadził niezli-

czone uczelnie. Działalność tę traktował nie tylko jako 

jedno z podstawowych zadań cywilizacyjnych, ale tak-

że jako istotny składnik swojej misji, jako nieodzow-

ny element służby człowiekowi. Dlatego konstytucja 

apostolska Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich 

Ex corde Ecclesiae stanowi, że uniwersytet „narodził 

się z serca Kościoła” i przez swoją działalność nauko-

wą „wnosi ważny wkład w prowadzone przez Kościół 

dzieło ewangelizacji”. 

 Troska o naukę i uczelnie wyższe nie może więc być 

pozostawiona tylko wąskiemu gremium rządzących. 

Jako sprawa ogólnoludzka, winna należeć do całe-

go społeczeństwa, bo właściwe funkcjonowanie świa-

ta akademickiego jest warunkiem krwiobiegu prawdy 

w kulturze i w życiu społecznym. W szczególności 

społeczeństwo obywatelskie winno dbać o utrzyma-

nie sprawdzonej przez wieki autonomii uczelni ja-

ko gwaranta zachowania integralności ideowej szkół 

wyższych i ośrodków naukowych; jest ona bowiem 

niezbędna dla wypełnienia ich misji cywilizacyjnej.

III. „Pracy na waszym uniwersytecie 
wiele zawdzięczam i wysoko 
sobie ją cenię” (Jan Paweł II, 
Przemówienie w czasie uroczystości 
nadania doktoratu honoris causa KUL, 
Warszawa 17 czerwca 1983 r.)

Przez niemal ćwierćwiecze profesorem KUL był 

ksiądz Karol Wojtyła. Nasza Uczelnia z wielkim en-

tuzjazmem przyjęła jego wybór na papieża w pamięt-

nym roku dwóch konklawe. Dla wielu z nas oczywiste 

było skojarzenie tego wydarzenia z poetycką zapowie-

dzią Juliusza Słowackiego, który wiele lat wcześniej 

obwieszczał: „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza / 

W ogromny dzwon, / Dla Słowiańskiego oto Papieża / 

Otwarty tron” ( Juliusz Słowacki, Pośród niesnasków 
– Pan Bóg uderza). Ten słowiański charyzmatyczny 

papież w trakcie swego pontyfikatu nie tylko przy-

czynił się, jak wieszczył poeta, do budowania cywili-

zacji miłości i pokoju w świecie, do obrony godności 

każdego człowieka, do ukazywania światu Boga, ale 

pozostał też w żywym kontakcie z naszym Uniwer-

sytetem, kontynuował przyjaźnie i naukowe debaty 

z profesorami, spotykał się z przedstawicielami wielu 

środowisk KUL. 

Społeczność uniwersytecką i naszych Przyjaciół na-

pełnia radość i duma z kanonizacji wielkiego Profeso-

ra, będącego przez blisko 27 lat nauczycielem świata, 

prorokiem integralnej wizji człowieka, głoszonej przez 

Kościół i wraz z nim przez Katolicki Uniwersytet Lu-

belski. Ciesząc się z wyniesienia na ołtarze nasze-

go Profesora, którego imię KUL nosi od roku 2005, 

pragniemy na nowo zgłębiać jego nauczanie i szukać 

w nim inspiracji do nieustannego rozwoju duchowe-

go. Jest to wezwanie i zobowiązanie nie tylko dla na-

szej Uczelni, ale też dla naszej Ojczyzny i dla całego 

Kościoła, byśmy wobec zagrożeń „cywilizacji śmierci” 

mieli odwagę „wypłynąć na głębię” budowania czło-

wieczeństwa; człowiek czerpie bowiem swą szczególną 

godność i moc z zanurzenia w Bogu.

Z okazji 50-lecia KUL, obchodzonego w roku 1968, 

kardynał Karol Wojtyła przypominał, że uniwersytet 

wyrasta z odkrycia godności człowieka, rodzącej pra-

wo do prawdy i obowiązek jej poszukiwania, trakto-

wany jako warunek autentycznej wolności. Dążenie 

do prawdy urzeczywistnia się w „misji naukowej i na-

uczycielskiej uniwersytetu”, a dążenie do prawdziwej 

wolności realizuje się w pracy wychowawczej. Podczas 

uroczystości 60-lecia KUL kardynał Wojtyła przypo-

mniał zaś o wymogu bezinteresownego stosunku do 

prawdy, przywołując słowa błogosławionego kardynała 

Johna Henry’ego Newmana, założyciela uniwersytetu 

katolickiego w Dublinie: „Istnieje wiedza, która jest 

pożądana, choć nic z niej nie przychodzi, gdyż sama 

jest skarbem i wystarczającym wynagrodzeniem za la-

ta trudu”. Integralna misja uniwersytetu nie ogranicza 

się bowiem do fachowego kształcenia przez przekazy-

wanie pogłębionych informacji czy przygotowanie do 

zawodu; uniwersytet musi wspierać budowanie mą-

drości, gdyż tylko ona „zadawala ludzki głód i pragnie-

nie prawdy” ( Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli 
i wychowawców, Nikaragua, León, 4 marca 1983 r.)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dba 

o urzeczywistnienie integralnej wizji uniwersytetu. 

Niewątpliwie jego istotnym elementem są nauki ma-

tematyczne, przyrodnicze, technologiczne, ale funda-

mentem swej misji cywilizacyjnej uczynił nade wszyst-

ko nauki humanistyczne i społeczne, wnosząc przez 

blisko 100 lat swego funkcjonowania istotny wkład 

do narodowej kultury oraz przygotowując pokolenia 

ideowych i dobrze wykształconych absolwentów. Tej 

służbie chce być wierny i w przyszłości, odwołując się 

do słów oraz świadectwa heroicznej wierności praw-

dzie o człowieku urzeczywistnionej przez swego wiel-

kiego Patrona.

IV. „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem” (J 11,25)

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego Jana Pawła II!

 W duchu świątecznej radości kieruję do Wszyst-

kich, którym KUL jest od lat bliski, najserdeczniej-

sze podziękowania za wsparcie okazywane naszej Al-

ma Mater. Dziękuję Księżom Biskupom, Probosz-

czom, całemu Duchowieństwu, Wiernym świeckim 

i wszystkim Przyjaciołom KUL.

Niech radosna nowina o pustym grobie, którą 

o świcie wielkanocnego poranka niewiasty z pośpie-

chem niosły Apostołom, uzdalnia nas do odkrywania 

pełnej prawdy o świecie i o człowieku; niech pobudza 

do jej głoszenia z radością, aż po „peryferie” świata. 

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym wnosi pokój 

w każde ludzkie serce i w każde ludzkie życie.
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W dniach 13-16 II 2014 r. Rektor KUL przeby-

wał na Ukrainie, gdzie spotkał się z władzami 

Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Ju-

rija Fedkowycza z rektorem prof. Stepanem Melny-

czukiem na czele. Obydwaj rektorzy podpisali umowę 

o współpracy uniwersytetów. Podczas pobytu na Ukra-

inie rozmawiał także z rektor Państwowego Uniwer-

sytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Droho-

byczu prof. Nadią Skotną oraz pracownikami uczelni 

o współpracy w ramach tworzonej sieci uniwersytetów 

wschodnioeuropejskich.

W niedzielę 23 II 2014 r. ks. prof. dr hab. Antoni 

Dębiński uczestniczył w inauguracyjnym spotkaniu 

Katolickiej Wszechnicy Ludowej w Deszkowicach 

Pierwszych w gminie Sułów. Wykład inauguracyjny 

pt. „Rozwój obszarów wiejskich w świetle nauczania 

Jana Pawła II” wygłosił dr Marcin Szewczak z Kate-

dry Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Wśród 

pytań zadawanych po wykładach przez słuchaczy zna-

lazły się i te dotyczące możliwości otwarcia na KUL 

nowych kierunków. 

25 II 2014 r. zostało podpisane porozumienie 

przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego 

Dębińskiego i prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka 

dotyczące poszerzenia zakresu wspólnych działań Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

i Urzędu Miasta Lublin na rzecz rozwoju akademic-

kości miasta. Współpraca ta została zapoczątkowana 

przez porozumienie podpisane 10 X 2013 r. z Urzę-

dem Miasta przez Wydział Filozofii KUL, dotyczące 

organizacji praktyk studenckich i staży absolwenckich 

oraz promocji na Wydziale zatrudnienia w jednost-

kach administracji samorządowej. Lutowe porozumie-

nie przewiduje wspólne inicjatywy i promocję działań 

opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwią-
zań innowacyjnych. Dzięki niemu możliwe będzie 

wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego KUL 

w realizacji Strategii Rozwoju Lublin 2020.

Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz 

komendant wojewódzki policji insp. Michał Doma-

radzki 27 II 2014 r podpisali porozumienie o współ-

pracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 

Jana Pawła II a Komendą Wojewódzką Policji w Lu-

blinie, mające na celu wspólną realizację przedsięwzięć 

naukowo-dydaktycznych, organizacyjnych i sporto-

wo-rekreacyjnych. M.K.

Porozumienia, umowy, spotkania

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od 

zawsze doświadcza wiele dobra i życzliwości 

ze strony Polaków mieszkających w kraju, ale także 

od Polonii rozsianej po wielu zakątkach ziemskie-

go globu. Jednym z istotnych miejsc pod względem 

liczebności oraz intensywności kontaktów z KUL 

jest Anglia. Doceniając zaangażowanie pracujących 

tam kapłanów oraz osób świeckich, Rektor KUL 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński postanowił symbo-

licznie podziękować za dotychczasową dobroć serca 

okazywaną KUL od czasu powstania, a szczególnie 

od czasu zakończenia II wojny światowej. Ten gest 

został wyrażony poprzez odznaczenie medalem KUL 

Signum Universitatis, przyznawanym w dowód uzna-

nia za wieloletnią pomoc i życzliwość wobec Uczel-

ni. Odznaczenie to zostało przyznane Polskiej Misji 

Katolickiej w Anglii i Walii (PMK) na ręce rektora 

ks. prałata Stefana Wylężka, wieloletniego dyrektora 

Fundacji Jana Pawła II, której dziełem jest dom dla 

stypendystów zza wschodniej granicy Polski studiu-

jących na KUL. Medalem odznaczony został także 

ks. prałat Władysław Wyszowadzki, wicerektor PMK, 

proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla na 

Balham w Londynie oraz prezes założonej w 1989 r. 

Fundacji im. J. kard. Glempa Prymasa Polski, wspie-

rającej studentów i doktorantów KUL. Uniwersytec-

kie odznaczenie otrzymał również Andrzej Ostaszew-

ski, prezes Friends of the Catholic University of Lu-

blin 2000, fundacji od wielu lat przyznającej stypendia 

studentom Uczelni.

W programie wizyty, trwającej 28 II – 3 III 2014 r., 

było spotkanie w Instytucie Polskim i Muzeum im. 

gen. Sikorskiego w Londynie z jego wiceprezesem 

Michałem Olizerem oraz zastępcą kierownika Archi-

wum Jadwigą Kowalską, a także z Barbarą Orłowską 

i Jackiem Bernasińskim, członkami Zarządu Funda-

cji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej 

Brytanii, zorganizowane w Polskim Ośrodku Społecz-

no-Kulturalnym w Londynie. Rozmowy te pozwoli-

ły na zacieśnienie współpracy z Centrum Dziedzic-

twa Kulturowego Polonii na KUL, reprezentowanego 

przez jego dyrektora dra hab. Jacka Gołębiowskiego. 

Wizyta delegacji KUL była przede wszystkim wy-

razem wdzięczności, ale także promocji wartości, które 

w profil Uniwersytetu wpisał jego założyciel ks. Idzi 

Radziszewski, a kontynuowali kolejni rektorzy i pro-

fesorowie. Dewiza KUL „Deo et Patriae” jest tożsa-

ma ze sposobem życia i wartościami, o które wiele lat 

zabiegała Polonia, co tworzy płaszczyznę wzajemnej 

współpracy i życzliwości.

ks. Marcin Nabożny
doktorant w Katedrze 
Historii Kościoła w XIX 
i XX w.

Z wizytą u przyjaciół w Anglii

Rektor KUL wręcza medal 
Signum Universitatis 
Andrzejowi Ostaszewskiemu 
(fot. Paweł Konopski)
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Kilkuletnie starania polskiego Narodowego Insty-

tutu Dziedzictwa i państwowych agend ukraiń-

skich doprowadziły w ubiegłym roku do wpisania na 

prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

drewnianych cerkwi z regionu zachodnich Karpat. 

Obiekty umieszczone na tej liście, na podstawie decy-

zji Komitetu Światowego Dziedzictwa w trakcie co-

rocznych sesji, mają unikatową wartość kulturową lub 

przyrodniczą. W chwili obecnej znajduje się na niej bli-

sko 1000 takich jednostek w 160 krajach. W praktyce 

wpisanie na tę elitarną listę oznacza przede wszystkim 

szczególną opiekę międzynarodowej społeczności nad 

danym obiektem i prestiżowe uhonorowanie, a także 

zwiększa skuteczność promocji turystycznej. Z terenu 

Polski umieszczono na niej między innymi staromiej-

skie zespoły Krakowa, Torunia i Zamościa, kopalnie 

soli z Wieliczki i Bochni, Białowieski Park Narodowy, 

6 drewnianych kościołów z Małopolski i Podkarpacia. 

Grupa obiektów, którą wpisano na Listę Świato-

wego Dziedzictwa UNESCO w 2013 r. pod zbiorczą 

nazwą: drewniane cerkwie regionu karpackiego w Pol-

sce i na Ukrainie, obejmuje 8 świątyń po stronie pol-

skiej (w Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku na 

Podkarpaciu oraz w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, 

Owczarach i Powroźniku w Małopolsce) i 8 po stro-

nie ukraińskiej (w Drohobyczu, Matkowie, Potyliczu 

i Żołkwi – obwód lwowski, w Rohatynie i Werbią-

żu Niżnym – obwód iwanofrankowski oraz w Jasinie 

i Użoku – obwód zakarpacki). Te wybrane cerkwie są 
najlepszym przykładem kultury materialnej i du-
chowej chrześcijańskiego Wschodu i wpływów ła-
cińskiego Zachodu na tym terenie. Stanowią one 
wybitne osiągnięcie architektury sakralnej sprzed 
kilku stuleci, o czym świadczą: oryginalne roz-
wiązania konstrukcyjne, różnorodność typów (wy-
różnia się wśród nich 4 podstawowe: bojkowski, 
halicki, huculski, łemkowski) i form, perfekcyj-
ność wykonanych prac ciesielskich, spójność wy-
glądu cerkwi z ukształtowaniem terenu, na którym 
je wzniesiono, zgodność z kanonami budownictwa 
sakralnego i wreszcie wysoka estetyka. 

Imponująco przedstawia się metryka podkarpackich 

i karpackich cerkwi z listy UNESCO. Najstarsze po-

chodzą z XV i XVI stulecia (w Potyliczu, Radrużu 

i Rohatynie), inne z XVII i XVIII, 4 z początku XIX w. 

Liczą więc od 200 do ponad 500 lat! Zważywszy na 

ograniczoną wytrzymałość drewna jako materiału bu-

dowlanego, zdumiewa ich przetrwanie do naszych cza-

sów. Oznacza to, że zawsze obiekty te były i są przed-

miotem szczególnej troski opiekunów i konserwatorów. 

Budownictwo drewniane na tym terenie doznawało 

licznych zniszczeń wskutek pożarów, wichur, powodzi, 

a liczne wydarzenia o charakterze militarnym w daw-

niejszych czasach i kataklizmy dwu wojen światowych 

w pierwszej połowie XX w. spowodowały na tym ob-

szarze zagładę także bardzo wielu obiektów sakralnych. 

Tylko dzięki temu, że od wieków na terenie zachod-

niopodkarpackim było stale ponad 3000 cerkwi i że po 

kolejnych zniszczeniach odbudowywano je ponownie, 

do dziś mogło przetrwać kilkaset obiektów drewnia-

nych, z których kilkanaście najbardziej reprezentatyw-

nych umieszczono na liście UNESCO.

Zachowane cerkwie w regionie karpackim i pod-

karpackim były budowane jako świątynie Kościoła 

wschodniego – prawosławnego lub greckokatolickie-

go. Burzliwe dzieje polityczne i wyznaniowe na tym 

terenie powodowały zmianę ich przynależności konfe-

syjnej i obrządkowej. Dziś, jeśli nie są obiektami ściśle 

muzealnymi, służą kultowi religijnemu wiernych Cer-

kwi greckokatolickiej, Kościoła rzymskokatolickiego 

czy też Cerkwi prawosławnej. Są tu silnym świadec-

twem trwałej obecności kultury chrześcijańskiej, bo to 

obiekty nie tylko bezcenne przez swą długą metrykę 

i walory architektoniczne, to także świadectwo syste-

mu wartości ich budowniczych i tych tysięcy wiernych, 

którzy przez pokolenia utożsamiali się z chrześcijań-

stwem. To głęboka wiara wyzwalała w budowniczych 

dążenie do tworzenia dzieł na większą chwałę Bożą, 

kolatorów zachęcała do wielkokrotnego odbudowy-

wania świątyń, a wiernych (na ogół ubogich chłopów 

i górali) motywowała do pomagania przy częstych 

większych i drobniejszych remontach. Dlatego pa-

trząc na te cerkwie, podziwiając kunszt artystyczny 

budowniczych i piękno tych wiekowych zabytków, od-

czuwamy też wielki szacunek dla kolejnych pokoleń, 

które w trudnej przeważnie rzeczywistości materialnej 

potrafiły się zdobyć na taką troskę o swoje świątynie. 

Szczególnym zrządzeniem Opatrzności Bożej jest też 

to, że mimo wielu kataklizmów przyrodniczych i wo-

jennych, mimo wielkiej nieprzychylności totalitaryzmu 

komunistycznego, skutkującej bardzo często burze-

niem obiektów kultu religijnego, przetrwało tak wiele 

bezcennych świadectw naszej chrześcijańskiej tożsa-

mości na szeroko rozumianym pograniczu polsko-ru-

skim, zwłaszcza w regionie karpackim.

dr hab. Witold Kołbuk, 
prof. KUL

kierownik Katedry Kutury 
Bizantyńsko-Słowiańskiej

Drewniane cerkwie regionu 
zachodniokarpackiego na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO

Cerkiew św. Paraskewy 
w Kwiatoniu (fot. Narodowy 

Instytut Dziedzictwa)
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22 I 2014 r. odbyły się 2 bardzo ważne wydarze-

nia poświęcone Syrii. Pierwsze pod hasłem 

„Genewa 2” rozpoczęło cykl międzynarodowych spo-

tkań mających doprowadzić do pokojowego zakoń-

czenia syryjskiej wojny domowej. Drugie miało zasięg 

lokalny. Instytut Ekumeniczny KUL w ramach Ty-

godnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizował 

konferencję naukową pt. „Chrześcijanie w Syrii – za-

pomniani bracia?”. Pomocą w szukaniu odpowiedzi na 

to zasadne pytanie były 3 referaty: „Panorama Kościo-

łów chrześcijańskich w Syrii” ks. dra hab. Sławomira 

Pawłowskiego SAC, „Między reżimem a rebeliantami. 

O sytuacji chrześcijan w Syrii w kontekście Arabskiej 

Wiosny” ks. dra Adama Wąsa SVD oraz „Organi-

zacje ekumeniczne wobec współczesnych prześlado-

wań chrześcijan” dra Piotra Kopca. Otwarcia kon-

ferencji dokonał dyrektor Instytutu Ekumenicznego 

ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL. 

 Przez labirynt Kościołów wschodnich przepro-

wadził uczestników ks. Pawłowski, który podkreślił 

ogromną różnorodność chrześcijańskiego Wschodu. 

Powstało tam aż 5 tradycji liturgicznych (rytów): chal-

dejska (wschodniosyryjska), antiocheńska (zachod-

niosyryjska), aleksandryjska, ormiańska i bizantyjska 

(konstantynopolitańska). Na tę wielość nałożyły się 

różnice doktrynalne, które – wzmocnione interesami 

politycznymi – doprowadziły do wyodrębnienia się 

4 grup Kościołów: nestoriańskiej (odrzucającej uchwa-

ły soboru w Efezie z 431 r.), monofizyckiej (odrzuca-

jącej uchwały soboru w Chalcedonie z 451 r.), pra-

wosławnej i katolickiej (powstałej w wyniku Wiel-

kiej Schizmy w 1054 r.). Współcześnie w doktrynie 

pierwszych 2 grup trudno odnaleźć elementy nesto-

rianizmu czy monofizytyzmu (potwierdzają to ich de-

klaracje teologiczne). W związku z tym nazywane są 

one Kościołami przedchalcedońskimi lub orientalny-

mi. Kościoły doktryny katolickiej (będące w komunii 

z biskupem Rzymu) noszą nazwę katolickich Kościo-

łów wschodnich i są potocznie określane unickimi. 

Szczególne miejsce zajmują chrześcijanie pochodzenia 

arabskiego, wśród których dominują melchici, „arabscy 

grekokatolicy”, będący katolikami bizantyjskiej trady-

cji liturgicznej. Mozaikę grup chrześcijańskich uzu-

pełniają nieliczni protestanci. Szacuje się, że odsetek 

wszystkich chrześcijan w Syrii waha się – w zależno-

ści od źródeł – od 5% do 8% ogólnej liczby ludności 

(22,5 mln) i wskazuje tendencje spadkowe. 

O trudnej sytuacji chrześcijan w Syrii mówił 

ks. Wąs. Prowokujący tytuł jego referatu wskazuje 

symboliczne miejsce chrześcijan w syryjskim konflik-

cie: między reżimem a rebeliantami. Paradoksalność 

ich sytuacji polegała na tym, że świecki rząd prezy-

denta Baszara al-Asada i partii Baas gwarantował im 

wolność religijną i takie same prawa, jakie przysługują 

dominującym ugrupowaniom muzułmańskim: sunni-

tom, szyitom i alawitom. Nie dziwi fakt, że przywódcy 

poszczególnych Kościołów zachowawczo odnosili się 

do zarzutów wobec istniejącego systemu polityczne-

go. Wyraźnie potępiali jednak reżim za stosowanie 

przemocy wobec własnego narodu. Hierarchowie 

opowiadali się zawsze za pokojowym procesem prze-

mian oraz ostrzegali przed konfesjonalizacją konflik-

tu, wyrażającą się m.in. w zorganizowanych atakach 

na chrześcijan. Do rangi symbolu urosło porwanie 

grecko-prawosławnego metropolity Aleppo i Isken-

derunu Boulosa Yazigiego i syryjsko-prawosławne-

go arcybiskupa Aleppo Gregoriosa Yohanny Ibrahima 

w 2013 r. 

Chrześcijanie sympatyzują również z opozycją. 

Jednak niejasność jej celów, silne rozczłonkowanie, 

brak programu na świecki charakter wolnego państwa 

i współistnienie różnych ugrupowań religijnych po-

wstrzymują wyznawców Chrystusa przed aktywnym 

zaangażowaniem się po stronie przeciwników reżimu. 

Tym bardziej że wskutek intensyfikacji i militaryza-

cji konfliktu osłabła opozycja cywilna, która w klima-

cie Arabskiej Wiosny inspirowała syryjskie protesty. 

Coraz silniejsza staje się natomiast frakcja islamskich 

fundamentalistów, wspierana przez wojowników mu-

zułmańskich z zagranicy.

Ks. Wąs wskazał na 4 możliwe modele rozwoju 

sytuacji politycznej w Syrii i wynikające z tego kon-

sekwencje dla chrześcijan: 1) Atak militarny na 

rebel iantów i  wzmocnienie  reżimu Asada. 

W konsekwencji nastąpi pozorna stabilizacja, rozli-

czenie z oponentami obecnego systemu oraz kontro-

lowana wolność religijna i działalność Kościołów. 2) 

Obalenie reżimu i utworzenie nowego syste-

mu politycznego pod przywództwem sunnic-

kich sił  islamskich. Wszystkie ugrupowania reli-

gijne poza islamem sunnickim staną się drugorzędne, 

dojdzie do masowej migracji chrześcijan. 3) Dalsza 

konfesjonalizacja konfliktu i  osłabienie po-

zycji  państwa. Spowoduje zagrożenie wojną religij-

ną (jak w Libanie w latach 1975-1990) oraz nasilenie 

się ataków terrorystycznych (na wzór współczesnego 

Iraku). 4) Ustąpienie reżimu Asada i powstanie 

„Rady Narodowej” złożonej z przedstawicie-

li  dotychczasowej władzy i opozycji. Możliwe 

konsekwencje to zbliżenie stron, stopniowa zmiana 

systemu, gwarancja wolności religijnej i przestrzeganie 

praw mniejszości. 

W ostatnim referacie dr Kopiec zajął się stosun-

kiem ruchu ekumenicznego do prześladowań chrze-

ścijan. Scharakteryzował sam ruch i odniósł się do 

publikacji wydanej przez organizację Pomoc Kościo-

łowi w Potrzebie Prześladowani i zapomniani. Ra-

port o prześladowaniach chrześcijan w latach 2011-2012. 

W kontekście syryjskim wskazał na 2 główne przy-

czyny prześladowań – wtłoczenie chrześcijan mię-

dzy antyrządową opozycję i reżim Baszara al-Asada 

oraz współpracę chrześcijańskich Kościołów lokalnych 

z reżimem w celu ograniczenia działalności misjonarzy 

ewangelikalnych. Ukazując napięcie istniejące w eku-

menizmie między globalnością a lokalnością, odniósł 

się do ambiwalentnej postawy Światowej Rady Ko-

ściołów wobec prześladowania chrześcijan i podkre-

ślił znaczenie oddolnych organizacji ekumenicznych. 

ks. dr Adam Wąs SVD
adiunkt w Katedrze Teologii 
Religii

Chrześcijanie w Syrii 

W styczniu 2014 r. 
Rektor KUL uruchomił 
specjalny program 
pomocowy dla uchodźców 
z Syrii. Celem programu 
skierowanego do osób, 
które podejmą studia na 
KUL, jest udzielenie im 
wszechstronnej pomocy 
naukowej, materialnej 
i adaptacyjnej.
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Omówił 2 spośród nich – Głos Męczenników i Open 

Doors i przedstawił zakres ich działalności, obejmu-

jącej m.in.: dostarczanie literatury religijnej, forma-

cję liderów religijnych, pomoc materialną, publikowa-

nie raportów na temat prześladowania. Podkreślił też, 

że tragedia prześladowanych chrześcijan nawołuje do 

przejścia ponad teologicznymi podziałami i podejmo-

wania wspólnych inicjatyw. 

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wy-

słuchania świadectwa syryjskich uchodźców – Hami-

dy Alsayed i Assefa Sallooma, którzy podjęli studia na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

„Z każdego upadku można się podnieść, ważne, 

żeby mieć marzenia i je realizować” – te sło-

wa Arkadiusza Jabłońskiego, wielokrotnego medalisty 

igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy 

w szermierce na wózkach, mogą stanowić motto sym-

pozjum warsztatowego, które odbyło się 13 I 2014 r. 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

pod patronatem Rektora KUL oraz Polskiego Komi-

tetu Paraolimpijskiego. 

W sympozjum pt. „Człowiek. Sport. Pasja. Niepeł-

nosprawność”, zorganizowanym przez Katedrę Inte-

gracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, wzię-

li udział medaliści igrzysk paraolimpijskich z Sydney 

(2000), Aten (2004), Pekinu (2008) i Londynu (2012). 

Nasza Uczelnia gościła sportowców uprawiających 

szermierkę na wózkach: Martę Makowską, Grzegorza 

Plutę, Radosława Stańczuka, Arkadiusza Jabłońskiego 

oraz Stefana Makowskiego, sztangistkę Justynę Koz-

dryk oraz handbikowca (kolarz trenujący na rowerze 

z napędem ręcznym, zw. handbike) Rafała Wilka.

Celem spotkania było ukazanie pozytywnego obli-

cza niepełnosprawności, pasji zaproszonych gości i roli 

sportu w ich życiu. Była to również okazja do dyskusji 

nad postawami społecznymi wobec osób niepełno-

sprawnych, sposobami zwalczania dyskryminacji oraz 

mowy nienawiści, która w dalszym ciągu jest obecna 

w przestrzeni publicznej. Pełna sala wykładowa była 

doskonałym potwierdzeniem zainteresowania tą te-

matyką nie tylko bardzo licznie przybyłych studentów, 

ale także przedstawicieli samorządu, organizacji poza-

rządowych, administracji i kadry naukowo-dydaktycz-

nej naszej Uczelni oraz mediów. 

Wszyscy zgromadzeni usłyszeli piękne świadec-

twa życia, pokory i determinacji. Otwartość gości, 

ich optymizm, poczucie humoru i dystans do własnej 

niepełnosprawności sprawiły, że tematy ważne (życie, 

choroba, rodzina, rehabilitacja, sport) w kontekście 

niepełnosprawności przybrały inną optykę, zweryfi-

kowały stereotypową ocenę, wywołały refleksję. Za-

proszeni goście udowodnili zgromadzonym, jak dzięki 

woli życia i walki, pracowitości oraz ambicji można 

podnieść się z każdej sytuacji, gdyż – jak powiedział je-

den z uczestników – „z każdej sytuacji trzeba wyciągać 

dobro”. Sympozjum było doskonałym czasem spojrze-

nia na niepełnosprawność w perspektywy szansy, suk-

cesu, radości, ale także normalnego funkcjonowania 

na płaszczyźnie rodzinnej, zawodowej, towarzyskiej. 

Z pełną gamą trudności – nie tylko architektonicz-

nych, ekonomicznych, ale także mentalnych w naszym 

społeczeństwie – można się mierzyć i osiągać satysfak-

cję z własnej pracy, bez względu na sposób poruszania 

się. Jak bowiem powiedział Grzegorz Pluta, niepełno-

sprawność jest w głowie, nie w nogach. 

Ważnym elementem spotkania była część warsz-

tatowa – pokaz, podczas którego uczestnicy mogli 

podziwiać sprawność oraz profesjonalizm sportow-

ców niepełnosprawnych, mieli także okazję skorzystać 

z lekcji szermierki na wózkach oraz jazdy na handbi-

ke’u pod czujnym okiem gości. 

Sympozjum zostało poprzedzone wystawą zdjęć 

ukazujących życie oraz osiągnięcia sportowe zapro-

szonych gości. Można ją było oglądać 8-13 I 2014 r. 

w holu budynku głównego KUL.

Paraolimpijczycy z pasją

dr Katarzyna 
Zielińska-Król

adiunkt w Katedrze 
Integracji Społecznej Osób 

z Niepełnosprawnością

Zaproszeni paraolimpijczycy 
(od lewej): Radosław Stańczuk, 
Grzegorz Pluta, Arkadiusz 
Jabłoński, Stefan Makowski, 
Marta Makowska, Rafał Wilk, 
Justyna Kozdryk

Pokazowa walka Radosława Stańczuka oraz Grzegorza Pluty



33PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI • marzec – kwiecień 2014 • Nr 2 (148)

W dniach 21-23 II 2014 r. odbyła się w Świętej 

Katarzynie w Górach Świętokrzyskich konfe-

rencja naukowa poświęcona twórczości pisarzy zwią-

zanych z regionem świętokrzyskim, zorganizowana 

przez Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Ka-

tedrę Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL oraz 

Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów 

KUL. W czasie trzydniowej sesji referaty prezentowali 

badacze wywodzący się z 7 ośrodków uniwersyteckich, 

zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Pretekstem do podjęcia refleksji nad dorobkiem 

literackim pisarzy związanych z ziemią świętokrzy-

ską stała się 150. rocznica urodzin Stefana Żerom-

skiego, skłaniająca do przypomnienia postaci i zasług 

tego wielkiego polskiego twórcy, a także popularyzacji 

jego dorobku literackiego. W centrum konferencyj-

nych dyskusji znalazły się kwestie: czy osoba i twór-

czość Żeromskiego mogą kształtować postawy ludzi 

współczesnych? czy dzieła pisarza należy odczytywać 

wyłącznie jako relikt przeszłości, anachroniczny zapis 

świadomości minionej? jakie jest rzeczywiste miejsce 

twórcy w historii polskiej literatury i świadomości Po-

laków? Uczestnicy sesji starali się odpowiedzieć na te 

pytania, słuchając wystąpień m.in. prof. dr hab. Marii 

Olszewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Sylwii 

Karpowicz-Słowikowskiej z Uniwersytetu Gdańskie-

go i dr Elżbiety Flis-Czerniak z Uniwersytetu Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie, przybliżających nie-

znane epizody z życia Żeromskiego, charakterystyczne 

elementy jego warsztatu pisarskiego, a także wybrane 

aspekty światopoglądu wyznawanego przez pisarza.

Jednak sesja w Świętej Katarzynie nie była tema-

tycznie ograniczona do postaci jednego autora. Zgod-

nie z tytułem „Świętokrzyski szlak literacki – Sienkie-

wicz, Żeromski i inni” wiele miejsca poświęcono także 

twórczości pisarzy związanych z Kielecczyzną, m.in. 

Henryka Sienkiewicza, Adolfa Nowaczyńskiego, Ser-

giusza Piaseckiego, Wiesława Myśliwskiego. 

Istotnym wymiarem sesji było połączenie obrad 

konferencyjnych z odwiedzaniem miejsc, w których 

urodzili się, kształcili i tworzyli wymienieni twórcy. 

Przyjęta przez organizatorów forma obrad w plenerze 

przyczyniła się do intensywniejszej wymiany poglą-

dów i doświadczeń, a także zacieśnienia relacji po-

między obecnymi na konferencji studentami filologii 

polskiej z Gdańska i z naszej Uczelni.

Na świętokrzyskim 
szlaku literackim 

ks. dr Grzegorz Głąb
asystent w Katedrze 
Literatury Realizmu 
i Naturalizmu

ks. prof. dr hab. 
Jerzy Pałucki
kierownik Katedry 
Patrologii Łacińskiej

dyrektor Instytutu 
Historii Kościoła 
i Patrologii

Nawiązanie współpracy między naszym Uniwer-

sytetem i środowiskiem naukowym w Nairobii, 

jak to często bywa, zaczęło się od osobistych kontak-

tów. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicz-

nego i Administracji oraz Wydziału Teologii KUL 

Radosław Malinowski, zafascynowany od lat Afry-

ką, zamieszkał tam i założył rodzinę. Widząc ogrom 

nieszczęść związanych z handlem ludźmi, utworzył 

we współpracy z Ojcami Białymi organizację do zwal-

czania tego procederu. To z kolei sprawiło, że z jego 

wykształcenia i doświadczenia zaczął korzystać Ca-

tholic University of Eastern Africa (CUEA) w Na-

irobi. R. Malinowski, który zna mnie od wielu lat 

(przygotowywałem go do I Komunii Świętej jako wi-

kariusz w jego rodzinnej parafii w Radziejowie koło 

Włocławka), zwracał się do mnie w sprawie swoich 

inicjatyw społecznych i naukowych. Do tej współpracy 

dołączył ostatnio o. dr Robert Leżohupski OFMConv, 

który od 2 lat jako misjonarz i prawnik jest profesorem 

w kilku kenijskich uczelniach.

Po konsultacjach z prorektor KUL dr hab. Urszu-

lą Paprocką-Piotrowską, prof. KUL, w styczniu tego 

roku, podczas pobytu Malinowskiego na KUL, po-

wstał pomysł, aby dotychczasową współpracę wyko-

rzystać dla dobra naszych uczelni. Okazją do tego był 

mój tegoroczny wyjazd styczniowo-lutowy do Kenii. 

Po przeprowadzeniu rozmów z rektorem tamtejszej 

uczelni o. prof. Stevenem Paynem, dziekanem Wy-

działu Teologii o. drem Albertem de Jong, o. drem Le-

żohupskim doszło do podpisania umowy bilateralnej 

Uczestnicy konferencji w Muzeum 
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 
w Kielcach 
(fot. Aleksandra Pietraszek)

We współpracy z Tangaza 
University College w Nairobi
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Dnia 8 II 2014 r. zakończyła się I edycja studiów 

podyplomowych w zakresie prawa i polityki mi-

gracyjnej, organizowanych w ramach projektu „Migra-

cje powrotowe – nauka i praktyka”. Dyplomy ukoń-

czenia studiów podyplomowych na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim Jana Pawła II zostały wręczone 

25 funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Stra-

ży Granicznej.

Dzięki dofinansowaniu projektu „Migracje powro-

towe – nauka i praktyka” ze środków Unii Europejskiej 

(Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów) Ka-

tedra Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Dział Ob-

sługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu mogą realizować 

2 komponenty – naukowy i dydaktyczny. W ramach 

pierwszego z nich prowadzone są badania o innowa-

cyjnym charakterze w zakresie migracji. W ramach 

komponentu praktycznego (dydaktycznego) KUL or-

ganizuje 2 edycje studiów podyplomowych w zakresie 

prawa i polityki migracyjnej dla 50 funkcjonariuszy 

Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Absolwenci I edycji studiów podyplomowych uzy-

skali specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. polityki 

imigracyjnej i azylowej UE, polityki powrotowej UE, 

komunikacji międzykulturowej, praw człowieka, do-

browolnego powrotu, orzecznictwa polskich i euro-

pejskich sądów w sprawach cudzoziemskich. Zajęcia 

prowadzone były przez wykładowców KUL, eksper-

tów z Komendy Głównej i Komendy Oddziału Straży 

Granicznej w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ośrodka 

Studiów Wschodnich i organizacji pozarządowych.

W imieniu władz KUL, Wydziału Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji oraz Nadbużańskiego 

Oddziału Straży Granicznej dyplomy wręczali: 

o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk – prorektor KUL, 

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL – dziekan WPPKiA, 

płk SG Jacek Gartman – zastępca komendanta NOSG, 

ppłk SG Arkadiusz Marek – naczelnik Wydziału do 

Spraw Cudzoziemców NOSG. W uroczystości wzięli 

też udział organizatorzy studiów i realizatorzy projektu 

dr Tomasz Sieniow i dr Anna Kosińska z Katedry 

Prawa Unii Europejskiej.

Prorektor i dziekan wręczyli też indeksy funkcjona-

riuszom rozpoczynającym studia podyplomowe w ra-

mach II edycji. Podziękowania w imieniu absolwentów 

wygłosiła Monika Piekarska – pełnomocnik komen-

danta NOSG ds. ochrony praw człowieka. Następnie 

wręczono wyróżnienie najlepszej studentce studiów 

podyplomowych Emilii Andrzejczuk z placówki SG 

w Terespolu. Wyróżnienia odebrali również Dawid 

między TUC i KUL. Tamtejsze władze nominowa-

ły swoich koordynatorów – o. dra R. Leżohupskie-

go (dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego TUC) 

i R. Malinowskiego (wykładowca Instytutu Nauk 

Społecznych TUC).

Kilka dni później została przeprowadzona pierw-

sza telekonferencja via skype z udziałem władz i pra-

cowników obu uczelni. Następnie podjęto działania 

dotyczącej dalszej współpracy. Zaplanowano kolej-

ne telekonferencje z zakresu ochrony praw rodziny, 

a także panele na tematy historyczne (m.in. „Historia 

Kościoła w Afryce Prokonsularnej pierwszych wie-

ków po Chrystusie a współczesny model chrześci-

jaństwa w Afryce”, „Kult św. Wojciecha w kontekście 

procesu beatyfikacyjnego kard. Marcela Otungi – ich 

znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa w kościołach 

lokalnych”).

W ramach współpracy dotyczącej wspólnych pro-

jektów badawczych i publikacji dotychczas zrealizowa-

no dwudniowe sympozjum na TUC (17-18.02.2014) 

– Day 1: Canon Law – „Participation of the Laity in 

the Mission of the Church”; Day 2: Pastoral Theolo-

gy – „Family, the hope of humanity”. Przeprowadzono 

też 2 telekonferencje – 19 II 2014 r. „An International 

video Conference on the reception of Canon Law in 

Africa. Is the Code of Canon Law an instrument of 

Neo-Colonialism?” i 12 III 2014 r. „Social and Cul-

tural determinants of Marriage and Family – African 

Context”. W dniu 2 IV 2014 r. zorganizowano sym-

pozjum na KUL, na Wydziale Prawa, Administracji 

i Prawa Kanonicznego, pt. „Święty pośród świętych. 

Przed kanonizacją Jana Pawła II” wraz z telekonfe-

rencją o. dra Leżohupskiego pt. „Jan Paweł II i Afryka 

– wzajemne świadectwo i umocnienie – afrykańskie 

echa kanonizacji”, i jednocześnie sesję naukową „John 

Paul II – The African Heritage” w Tangaza Universi-

ty College.

Podejmowane są także próby prowadzenia współ-

pracy dydaktycznej w formie wideowykładów na za-

sadzie wymiany personalnej (TUC-KUL), szczegól-

nie z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej, prawa 

kanonicznego, historii Kościoła i patrologii. W dal-

szej perspektywie planowane jest opracowanie pro-

gramu dydaktycznego dla studentów CUEA umożli-

wiającego im podjęcie e-learningowych studiów dok-

toranckich na KUL. W trakcie przygotowania jest 

szereg programów badawczych oraz dydaktycznych 

mających na celu zmniejszenie dystansu kulturowego 

między Polską i Kenią oraz wzajemne ubogacanie się 

doświadczeniami dydaktyczno-naukowymi. 

Dyplomy wręczone
Małgorzata Boczek

Dział Obsługi Badań 
i Rozwoju Uniwersytetu

kierownik projektu 
„Migracje powrotowe – 

nauka i praktyka”

Absolwenci I edycji studiów 
podyplomowych wraz z władzami 

KUL i SG (w pierwszym rzędzie, 
od lewej): dr Tomasz Sieniow, ks. 

dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, 
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, 

płk Jacek Gartman, dr Anna 
Kosińska i ppłk Arkadiusz Marek
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Praca biologa to kontakt z otaczającym nas światem, 

połączenie myśli, obserwacji i odbioru bodźców – 

poznawanie świata za pomocą wysoce specjalistycznej 

aparatury, a czasem czysta przyjemność obcowania 

z pięknem. To, z czym biolodzy mają do czynienia 

na co dzień, starają się pokazać w czasie ogólnopol-

skiej Nocy Biologów, której pierwsza edycja odbyła 

się w styczniu 2012 r. W tym roku do tego przedsię-

wzięcia dołączyli pracownicy Wydziału Biotechnolo-

gii i Nauk o Środowisku, przygotowując projekty dla 

różnych grup wiekowych 

Niewielu ludzi wie, jak piękny jest świat widziany 

pod binokularem czy mikroskopem. W powiększe-

niu i po zastosowaniu odpowiednich metod izolacji 

to, co gołym okiem jest mało widoczne (lub wręcz 

niewidzialne), okazuje się zaskakiwać nas swoją for-

mą, kształtem, kolorem. Taki świat ukazywali biolo-

dzy podczas pokazów „Okrzemki artystyczną inspi-

racją?” oraz „Motyle, motylki… Ciekawostki dla cie-

kawskich” i na „Wystawie mikrofotografii: elektronem 

i laserem malowane”. Czego można się było dowie-

dzieć na warsztatach/pokazie „Kolorowy świat roślin”? 

Otóż w liściach kapusty czerwonej (w innych regio-

nach Polski zwanej modrą) taki barwnik jak chlorofil, 

który normalnie dominuje i nadaje zieloną barwę li-

ściom, tutaj jest maskowany przez inne barwniki – an-

tocyjany. Te zaś pigmenty mogą posłużyć nam nawet 

jako domowy wskaźnik kwasowości. Podczas goto-

wania z liści tej kapusty ekstrahowane są (uwalniane) 

antocyjany. Jeśli nalejemy do takiego ekstraktu octu 

spożywczego, barwa roztworu z fioletowej zmieni się 

na czerwoną, jeśli dodamy do ekstraktu sody oczysz-

czonej wówczas barwa z fioletowej stanie się zielono-

niebieska. Chętni mogli również zobaczyć „Wielki 

świat niewielkich stworzeń: bakterie”. Mikrobiolodzy 

przypominali i ostrzegali podczas zajęć „Ciało ludzkie 

jako żyzna planeta dla obcych organizmów”. Jeśli ktoś 

chciał wiedzieć więcej o możliwościach otrzymywania 

leków, można było zajrzeć do laboratorium, gdzie za-

chodziła „Produkcja białek o znaczeniu terapeutycz-

nym w bakteriach”.

Podstawową potrzebą każdego organizmu jest po-

żywienie, zatem na wykładach i warsztatach mówiono 

o „Tajemnicach kuchni molekularnej”, odpowiadano 

na pytanie „Czy glony da się zjeść?”. Podczas poka-

zu „Biotechnologia pradziadów – czyli jak człowiek 

ujarzmił drożdże” można było uzmysłowić sobie, jak 

procesy życiowe owych jednokomórkowych grzybów 

potrzebne są do wytwarzania składników naszej diety. 

Co jeszcze fundujemy naszemu własnemu organizmo-

wi? Odpowiedź na to pytanie padła w czasie pokazu 

„Rzecz o pH – jaki odczyn i wpływ na zdrowie mają 

napoje, które codziennie pijemy”. Ci bardziej dociekli-

wi mogli stwierdzić „ile jest wody w wodzie”, badając 

na zajęciach zatytułowanych „Co w wodzie piszczy”, 

jakie składniki zawiera ta popularna ciecz. „Czym od-

dychamy? – czyli co to jest powietrze” wyjaśniali naj-

młodszym uczestnikom prowadzący Noc Biologów. 

Może ten pokaz sprawi, iż w przyszłości zechcą oni 

zostać biologami.

Przyciągał „Świat zapachów – ekstrakcja olejków 

eterycznych”, można było zajrzeć do „Domowego la-

boratorium kosmetycznego”. Własnoręcznie sporzą-

dzony krem lub maść zabrane w małym pudełecz-

ku do domu to miła a zarazem użyteczna pamiątka 

z odbytych warsztatów. Prezentacja „Rośliny w szkle” 

przybliżała sposób uprawy, a właściwie hodowli, roślin 

w XXI w. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż kupu-

jąc dzisiaj orchideę, ma przed sobą roślinę komercyjnie 

wyprodukowaną w warunkach in vitro. 

A na urlop, ferie lub wakacje biolodzy polecali „Po-

lesie lubelskie, krainę wyjątkową”, gdzie po warszta-

tach „Jak zostać tropicielem, czyli sztuka rozpoznawa-

nia śladów zwierząt w pigułce” na pewno nie będzie 

problemu z dostrzeżeniem otaczającej nas przyrody. 

A może ktoś zatrzyma się na chwilę i przemyśli to, 

czego dowiedział się na wykładzie „Neurologia emocji 

– czyli rzecz o mózgu gadzim”.

Tak przebiegała nasza pierwsza Noc Biologów. Mi-

ło nam było gościć tych wszystkich, których cechuje 

ciekawość świata i którzy zechcieli spędzić czas w na-

szych laboratoriach i salach wykładowych. Następna 

Noc Biologów za rok, ale my zapraszamy do udziału 

w niej już teraz.

Noc Biologów
dr hab. Ewa 
Skórzyńska-Polit, 
prof. KUL
kierownik Katedry 
Fizjologii i Biotechnologii 
Roślin

dyrektor Instytutu 
Biotechnoligii

Krztoń z PSG w Hrebennem oraz Konrad Radczuk 

i Jarosław Stanisławczyk z PSG w Lublinie. 

Wydział Prawa KUL jest wyjątkowym ośrodkiem 

naukowym w Polsce, bo jest tu długofalowo budowana 

kompetencja w zakresie prawa i polityki migracyjnej. 

Potwierdzeniem tego jest współpraca KUL ze Strażą 

Graniczną, której pierwszy komendant Marek Lisiecki 

był przez wiele lat profesorem w Instytucie Marketin-

gu i Zarządzania KUL, a wielu pracowników uzyskało 

wykształcenie na naszej Uczelni: gen. bryg. Mirosław 

Kuśmierczak (były komendant główny SG), płk Jacek 

Bajger (obecny zastępca komendanta głównego SG), 

Rafał Rogala (obecny szef Urzędu do Spraw Cudzo-

ziemców) oraz Wojciech Kijowski (dyrektor generalny 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) .

Od lutego 2014 r. trwa II edycja studiów podyplo-

mowych. Życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy 

kolejnym uczestnikom oraz mamy nadzieję, że dzięki 

nowym umiejętnościom uzyskanym w trakcie studiów 

funkcjonariusze SG będą jeszcze lepszą wizytówką 

Polski dla odwiedzających ją cudzoziemców. 

Własnoręcznie wykonany 
preparat z liścia pod 
mikroskopem optycznym i już 
można lokalizować barwniki 
roślinne w komórkach
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Zadajemy sobie niekiedy pytanie, czy pieniądze po-

wierzone bankowi są bezpieczne, czy w przypad-

ku upadłości banku nie przepadną. W ostatnich latach 

prasa pisała przecież, że banki mogą upaść, i wskazy-

wała takie przypadki.

 Oszczędności złożone przez Polaków w bankach 

– to w skali kraju kwota ponad 500 mld złotych. Ci, 

którzy ulokowali swoje pieniądze na rachunku w ban-

ku czy spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredyto-

wej (SKOK) i zadają sobie pytanie, czy ich pieniądze 

są tam bezpieczne, powinni być spokojni. Odpowiedź 

brzmi: zdecydowanie tak. Instytucją zapewniającą 

wypłaty depozytów zgromadzonych w bankach oraz 

w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-

wych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzieje się 

tak w sytuacji wydania przez Komisję Nadzoru Fi-

nansowego (KNF) decyzji o zawieszeniu działalności 

banku lub kasy. Państwo gwarantuje depozyty do rów-

nowartości 100 000 euro niezależnie od liczby rachun-

ków posiadanych przez deponenta w danym banku lub 

kasie. Oznacza to, że deponent, który posiada w banku 

pieniądze w różnych walutach (np. w euro, dolarach 

czy w polskich złotych), otrzyma zwrot około 400 000 

złotych. Wypłata środków następuje w terminie do 20 

dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku 

lub kasy. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) został 

utworzony dopiero w 1995 r. na podstawie specjalnej 

ustawy, w której uregulowano system gwarantowa-

nia depozytów w Polsce. Ustawa ta była wielokrot-

nie zmieniana w wyniku konieczności dostosowy-

wania BFG do wymogów Unii Europejskiej, jak też 

z powodu ułomności przyjętych wcześniej rozwiązań. 

BFG jest instytucją gwarantowania depozytów oraz 

instytucją czuwającą nad bezpieczeństwem sektora 

finansowego.

Misją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest 

działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności ban-

ków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-

wych oraz dbanie o zaufanie do polskiego systemu 

finansowego. Do jego zadań należą: 

 –  gwarantowanie wkładów pieniężnych zgroma-

dzonych na rachunkach bankowych do wysokości 

określonej ustawą BFG w sytuacji niewypłacalności 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre-

dytowej (od 29 XI 2013 r.); 

 –  udzielanie pomocy finansowej bankom i spółdziel-

czym kasom oszczędnościowo-kredytowym w sy-

tuacji zagrożenia niewypłacalnością oraz w celu 

nabycia akcji lub udziałów banków lub wsparcia 

przeprowadzanych procesów restrukturyzacyjnych 

dotyczących tych kas (polega to na przyznawaniu 

im pożyczek, poręczeń lub gwarancji na korzyst-

niejszych zasadach od ogólnie stosowanych przez 

banki); 

 –  udzielanie bankom realizującym program postępo-

wania naprawczego gwarancji zwiększenia fundu-

szy własnych banku, a w przypadku wykonania tej 

gwarancji – nabywanie lub obejmowanie akcji, obli-

gacji lub bankowych papierów wartościowych; 

 –  gromadzenie oraz analizowanie informacji o pod-

miotach objętych systemem gwarantowania, w tym 

opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sekto-

ra bankowego i sektora kas.

Do kompetencji BFG należy również gromadzenie 

oraz studiowanie informacji odnoszących się do sytu-

acji finansowej banków, a następnie przekazywanie ich 

do Narodowego Banku Polskiego, Ministra Finansów 

i Najwyższej Izby Kontroli. 

Banki polskie tworzą Fundusz Ochrony Środków 

Gwarantowanych, którego zadaniem jest zaspokojenie 

roszczeń deponentów. Środki te muszą być bezpieczne, 

dlatego ustawodawca dokładnie precyzuje sposób i za-

kres ich inwestowania. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela pomocy 

bankom w następujących przypadkach: 

–  uznania przez Fundusz wyników badania sprawoz-

dania finansowego przedstawionego przez bank 

wnioskujący o pomoc finansową, a w przypadku 

banku przejmującego wyniki badania obu banków;

–  przedstawienia pozytywnej opinii Komisji Nadzoru 

Finansowego o programie naprawczym lub o celo-

wości przejęcia, połączenia się banków lub zakupu 

akcji (udziałów) innego banku;

–  przedstawienia Zarządowi Funduszu przez bank 

ubiegający się o pomoc pozytywnej opinii KNF 

o programie postępowania naprawczego;

–  wykazania, że wysokość wnioskowanej pomocy była-

by nie wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu 

gwarancji środków na rachunkach w tym banku;

–  wykorzystania dotychczasowych funduszy własnych 

banku na pokrycie strat banku ubiegającego się o po-

moc lub przejmowanego.

Jeszcze w latach 90. BFG wypłacał gwarantowa-

ne środki, co było związane z licznymi upadłościa-

mi banków w tamtym okresie. Łącznie wypłacił po-

nad 800 mln złotych środków gwarantowanych ponad 

300 000 uprawnionych deponentów. Po 2000 r. nie 

wypłaca już gwarantowanych środków, ponieważ ża-

den bank od tego czasu nie był zagrożony upadłością. 

Banki w Polsce są obecnie stabilne i nie grozi im utra-

ta płynności. 

Kto nie musi się martwić o problemy związane 

z bezpieczeństwem (płynnością) polskich banków 

i SKOK, które przechowują nasze pieniądze? Oczy-

wiście ci, którzy nie posiadają oszczędności, ale też 

wszyscy, którzy mają nie więcej niż 240 mln złotych, 

dlatego że mogą ulokować swoje pieniądze – nawet 

do 240 mln złotych – w ponad 600 polskich ban-

kach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredy-

towych, a państwo gwarantuje, że BFG wypłaci im za 

każdy bank i SKOK do 400 000 złotych. 

Na pomoc BFG nie mogą liczyć tylko ci, którzy 

dysponują oszczędnościami powyżej 240 mln złotych, 

ale tak zamożnych osób chyba nie ma wielu wśród 

nas – niestety. 

prof. dr hab. Marian 
Żukowski

kierownik Katedry 
Bankowości

dyrektor Instytutu 
Ekonomii i Zarządzania

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
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Pierwszy publiczny konsystorz papieża Franciszka 

odbył się tradycyjnie w święto katedry św. Piotra, 

zw. od IV w. Natale Petri de cathedra, 22 II 2014 r. 

Bazylika św. Piotra wyjątkowo nie była wypełniona 

do ostatniego miejsca. Także zachowanie służb po-

rządkowych wzbudzało pewne podejrzenia. Kontrole 

były bardzo rygorystyczne, szczególnie przy wejściu 

od strony zakrystii, czyli od strony Casa de Santa 

Marta. Kiedy już wszyscy dawno zajęli wyznaczone 

miejsca, a nawet nie było już widać spóźniających się 

często kardynałów, we wspomnianym wejściu do ba-

zyliki w obecności sekretarza Georga Gänsweina po-

jawił się sam Benedykt XVI. Wszyscy jak fala zaczę-

li powstawać ze swoich miejsc i gromkimi brawami 

przywitali przybyłego papieża seniora. Ten skromnie 

udał się drobnym krokiem na przygotowane miej-

sce po prawej stronie konfesji, w szeregu kardynałów. 

Chwilę potem rozpoczęła się liturgia konsystorza, któ-

rej przewodniczył papież Franciszek. Zbliżając się do 

miejsca celebracji, serdecznie powitał swego wielkiego 

poprzednika.

Liturgia konsystorza jest krótka, ale bardzo uroczy-

sta. Po modlitwie, Ewangelii i homilii ojca świętego 

następuje ryt kreowania nowych kardynałów. Skła-

da się na niego ze strony nominatów wyznanie wia-

ry (professio f idei) i złożenie przysięgi wierności ojcu 

świętemu i jego następcom (iusiurandum), a ze strony 

papieża nałożenie biretu, wręczenie pierścienia kardy-

nalskiego (każdy papież ma swój pierścień kardynal-

ski) oraz asygnaty tytułów i diakonii dla purpuratów. 

Kardynał Müller otrzymał diakonię Sant’Agnese in 

Agone przy Piazza Navona. 

Pośród 19 nowych kardynałów 3 należy do najbliż-

szych współpracowników papieża: Pietro Parolin – se-

kretarz stanu Stolicy Apostolskiej, Gerhard Ludwig 

Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary i Benia-

mino Stella – prefekt Kongregacji ds. Duchowień-

stwa. Podczas uroczystości konsystorza trójka ta stała 

wyraźnie oddzielona od pozostałych purpuratów. Wa-

tykan bowiem zachowuje tradycyjną preferencję sta-

nowisk i godności, mówiąc o kardynałach kurialnych 

i pozostałych kardynałach. 

Kardynał Gerhard Ludwig Müller jest drugim 

Niemcem, który przewodniczy jednej z najważniej-

szych dykasterii Kurii Rzymskiej – Kongregacji Nauki 

Wiary. Na prefekta powołał go 2 VII 2012 r. papież 

Benedykt XVI, a papież Franciszek potwierdził go na 

urzędzie prefekta 23 IX 2013 r. 

Müller jest wybitnym znawcą teologii współcze-

snej, a w swojej karierze naukowej poświęcił się głów-

nie chrześcijańskiemu rozumieniu Objawienia, ekle-

zjologii, hermeneutyki teologicznej i teologii ekume-

nizmu. Jako profesor dogmatyki na Uniwersytecie 

Ludwiga Maximiliana w Monachium zasłynął z jed-

notomowej Dogmatyki katolickiej (Herder, Freiburg 

i.Br. 1995, ss. 879), wznawianej w Niemczech kilka-

krotnie i przetłumaczonej na wiele języków, w tym na 

chiński i japoński. 

W 2006 r. papież Benedykt XVI po wizycie apo-

stolskiej w Bawarii, kiedy to miał miejsce jego słynny 

wykład ratyzboński, powierzył bpowi Ratyzbony Mül-

lerowi wydanie wszystkich swoich pism w 16 tomach. 

W celu zrealizowania tego wielkiego projektu biskup 

powołał Instytut Papieża Benedykta XVI, w którym 

powstaje obszerna dokumentacja życia, myśli i dzia-

łalności teologa, biskupa, kardynała i papieża Josepha 

Ratzingera – Benedykta XVI. Do tej pory zostało już 

wydanych 8 tomów (1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12), w tym 3 

podwójne. Do tej tradycji zaproszony został Katolicki 

Uniwersytet Lubelski z propozycją wydania tych dzieł 

w języku polskim. Obecnie edycja polska może się po-

szczycić już 5 tomami (11, 12, 8/1, 8/2 i 10) i w tym 

roku ma wzbogacić się o 3 kolejne (1, 2, 7). 

Nowo kreowany kardynał urodził się w dzień 

św. Sylwestra w 1947 r. w Moguncji. Studiował filozo-

fię i teologię w Moguncji, Monachium i Fryburgu Bry-

zgowijskim. Następnie został asystentem na Wydziale 

Teologii Katolickiej Uniwersytetu Jana Gutenberga 

w Moguncji. W 1977 r. uzyskał doktorat na podsta-

wie rozprawy Kirche und Sakramente im religionslosen 

Christentums. Bonhoeffers Beitrag zu einer ökumenischen 

Sakramententheologie (Kościół i sakramenty w niereli-

gijnym chrześcijaństwie. Przyczynek Bonhoeffera do 

ekumenicznej teologii sakramentów) pod kierunkiem 

prof. K. Lehmanna. W 1978 r. przyjął święcenia ka-

płańskie z rąk kardynała Hermanna Volka. Od tego 

ks. prof. dr hab. 
Krzysztof Góźdź
kierownik Katedry Historii 
Dogmatów

Biret kardynalski dla 
doktora honoris causa KUL 
abpa Gerharda Ludwiga Müllera

Kardynał Gerhard Ludwig Müller 
(fot. ks. John Kennedy)
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momentu aktywnie działał jako duszpasterz w 4 ko-

lejnych parafiach. W roku 1985 habilitował się na 

Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim na podsta-

wie rozprawy Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen 

(Wspólnota i kult świętych). 

Rok później został powołany na stanowisko pro-

fesora i objął Katedrę Dogmatyki Wydziału Teolo-

gii Katolickiej na Uniwersytecie Ludwiga Maximi-

liana w Monachium. W latach 1998-2002 należał do 

Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watyka-

nie. W roku 1999 był konsultorem teologicznym nad-

zwyczajnego synodu biskupów poświęconego Europie. 

W tej samej roli wystąpił w zgromadzeniu ogólnym 

światowego synodu biskupów dotyczącego tematu 

„Il vescovo servitore del vangelo di Gesú Cristo per 

la speranza del mondo” (Biskup sługą Ewangelii Je-

zusa Chrystusa dla nadziei świata). Od tego roku jest 

członkiem Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwi-

nu w Rzymie oraz członkiem korespondentem Sek-

cji Teologicznej Hiszpańskiej Akademii Królewskiej 

w Madrycie. 

Jako profesor dogmatyki opublikował setki publi-

kacji naukowych, w tym ponad 30 książek. Prowadził 

gościnne wykłady na uniwersytetach w Cusco (Peru), 

Rzymie, Filadelfii, Kerali (Indie), Madrycie, Santia-

go de Compostela, Salamance, Lublinie, Lugano, San 

Paulo. Jest doktorem honorowym kilku uniwersyte-

tów, w tym KUL, Uniwersytetu w Limie oraz UKSW 

w Warszawie. 

Na wniosek Rady Wydziału Teologii z 14 X 2003 r. 

Senat Akademicki KUL dnia 23 IV 2004 r. podjął 

uchwałę o nadaniu mu tytułu doktora honoris causa 

KUL z następującym uzasadnieniem: „Tytuł ten jest 

wyrazem najwyższego uznania dla wybitnej działal-

ności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie teolo-

gii uniwersalistycznej, odkrywczej i odważnej, wiernej 

Chrystusowemu Orędziu, a także uznania dla Jego 

pracy i postawy jako biskupa Kościoła, w tym bar-

dzo aktywnego uczestnictwa w sprawach społecznych 

i publicznych Kościoła, także na arenie międzynaro-

dowej, które czynią z Niego wzór pasterza, uczonego 

i prawdziwego Syna Kościoła”. 

Doktorat honoris causa naszego Uniwersytetu zo-

stał wręczony biskupowi Ratyzbony podczas Kongre-

su Teologów Polskich dnia 14 IX 2004 r. W lauda-

cji laureat został nazwany człowiekiem walki o wiarę. 

W swoim znakomitym wykładzie rozwinął on temat 

„Dialog między teologią a kulturą”. Zwrócił w nim 

m.in. uwagę na to, że „Kultura wyrasta ze wspólnoty 

życiowej człowieka z Bogiem. […] Głównym zada-

niem teologii jest połączenie pojęcia kultury z po-

jęciem osoby ludzkiej. Kultura nie odbywa się poza 

personalną egzystencją człowieka, lecz jest wyrazem 

jego wolności, osobowości i relacji z Bogiem. To może 

się udać jedynie wtedy, gdy rozwinie się antropologia, 

którą będzie można jasno określić mianem podatnego 

gruntu prawdziwej kultury”. 

Pracami Katedry na Uniwersytecie w Monachium 

Müller kierował do roku 2002, kiedy otrzymał od Jana 

Pawła II nominację na biskupa Ratyzbony; przyjął de-

wizę biskupią „Dominus Iesus”. Podczas konsekracji, 

która odbyła się w katedrze ratyzbońskiej pod prze-

wodnictwem kardynała Friedricha Wettera, abpa Mo-

nachium i Fryzyngi, obecny był także kardynał Joseph 

Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wia-

ry. Swoje aktywności episkopalne bp Müller wyrażał 

szczególne w 3 głównych obszarach: przepowiadania, 

liturgii i kultury. W episkopacie niemieckim pełnił 

ważne funkcje: przewodniczącego Komisji Ekume-

nicznej, wiceprzewodniczącego Komisji Nauki Wiary 

i kierownika Wspólnej Komisji Kościoła Katolickiego 

i Prawosławnego. 

24 II 2014 r. odbyła się uroczysta promocja pierw-

szej książki kardynalskiej Müllera pt. Povera per i pov-

eri. La missine della Chiesa (Ubogi dla ubogich. Misja 

Kościoła) z wprowadzeniem papieża Franciszka i pre-

zentacją kard. Óscara Andrésa Rodrígueza Maradiagi 

z Hondurasu, szefa Rady Kardynałów. 

Wręczenie księgi Elżbiecie i Stanisławowi Olczakom

Żywa legenda Instytutu Historii
Wydana ostatnio w ramach publikacji Katedry 

Historii Powszechnej Wieków Średnich pra-

ca zbiorowa pt. Legenda. Problem badawczy (redak-

cja Zbigniew Piłat, Dariusz Prucnal, Leszek Woj-

ciechowski, Lublin 2013), zawierająca artykuły pre-

zentujące refleksję historyków środowisk lubelskiego 

i warszawskiego (Aleksandra Witkowska, Joanna Na-

stalska, Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska, Marzena 

Baum, Jerzy Kaliszuk, Paweł Czerkas, Leszek Wojcie-

chowski, Cezary Taracha) nad tak istotnym, zwłasz-

cza dla kultury średniowiecznej, zjawiskiem jak wła-

śnie legenda, znalazła szczególne niejako dopełnienie 

i „dopowiedzenie”.

W dniu 7 II 2014 r. odbyło się bowiem w czy-

telni Biblioteki Instytutu Historii KUL spotkanie 

pracowników naukowych i administracyjnych – peł-

niących swe funkcje tak obecnie, jak i niegdyś – oraz 

studentów. Zostało one poświęcone postaciom, które 

można określić jako żywą legendę dawniejszej Sek-

cji, później Instytutu Historii, a także Biblioteki te-

goż Instytutu. Szczególną wymowę miało wręczenie 

wspomnianego tomu Elżbiecie Janickiej-Olczakowej 

i jej mężowi prof. drowi hab. Stanisławowi K. Olcza-

kowi. Im bowiem – żywej legendzie – Legenda zo-

stała dedykowana. E. Janicka-Olczakowa prowadziła 

przez wiele lat (aż do przejścia na emeryturę) Biblio-

tekę Instytutu Historii; wcześniej pracowała w In-

stytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. 

Rezultatem jej zainteresowań naukowych był m.in. 

znakomity artykuł poświęcony zakonom żeńskim 

w Polsce (Kościół w Polsce, t. 2. Wieki XVI–XVIII, 

red. J. Kłoczowski, Kraków 1969, s. 733-778). Bi-

blioteka pod kierownictwem pani Elżbiety stała się 

prawdziwą instytucją, jakby ogniskującą sprawy – i te 

dr hab. Leszek 
Wojciechowski, 

prof. KUL
kierownik Katedry 

Historii Powszechnej 
Wieków Średnich
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wielkie, i te powszednie a ważne, i te błahe – pra-

cowników całego Instytutu. O niezwykłej dobroci 

i wyrozumiałości pani Elżbiety, jej ofiarności i darze 

łagodzenia konfliktów mogliby oni wiele powiedzieć. 

Biblioteką historyczną opiekował się niegdyś przez 

pewien czas także Pan Profesor (wówczas magister), 

pracujący później w Archiwum Uniwersyteckim, a na-

stępnie kierujący Katedrą Historii Ustroju i Admini-

stracji Polski, autor około 170 prac naukowych, w tym 

kilku książek. Profesor, dziś na emeryturze, znaczył 

i znaczy, podobnie jak jego Małżonka, bardzo wie-

le dla środowiska historyków Instytutu. Wychował 

pokaźne grono uczniów, zapisując się ciepło i ser-

decznie w ich pamięci. Część spośród wątków zwią-

zanych z państwem Olczakami została wspomniana 

na lutowym spotkaniu przez ich współpracowników, 

przyjaciół i uczniów. Zapewne spora część oczekuje 

jeszcze na wspomnienie – z wdzięcznością.

Gratae Memoriae Signum Universitatis dla ks. prof. Michała Hellera

Znak wdzięcznej pamięci 
Uniwersytetu

Anna Starościc
asystent w Katedrze 
Filozofii Kosmologii

„Spośród moich licznych fascynacji dwie okazały 

się szczególnie uporczywe i odporne na upły-

wanie czasu – nauka i religia. Moją wadą jest to, że 

jestem zbyt ambitny. Zawsze chciałem robić tylko rze-

czy najważniejsze. A czy może być coś ważniejszego 

od nauki i religii? Nauka daje nam Wiedzę, a reli-

gia daje nam Sens. I Wiedza, i Sens są niezbędny-

mi warunkami godnego życia” – mówił w roku 2008 

ks. prof. dr hab. Michał Heller, dziękując za presti-

żową Nagrodę Templetona, przyznaną mu za twór-

czy dorobek w zakresie nauk przyrodniczych, filozofii 

i teologii oraz za dokonania urzeczywistniające ideał 

harmonii nauki i wiary. Sukcesy tego wybitnego ko-

smologa i filozofa przyrody przyniosły chlubę tak-

że naszemu Uniwersytetowi, szczególnie Wydziałowi 

Filozofii, którego jest absolwentem i okresowo pra-

cownikiem. Wpisują się one znakomicie w długolet-

nią tradycję środowiska filozoficznoprzyrodniczego 

skupionego wokół Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk 

Przyrodniczych, funkcjonującego, najpierw jako spe-

cjalizacja, nawet w trudnym dla KUL okresie, bo od 

roku 1957. Tworzyli go wówczas ks. prof. Kazimierz 

Kłósak i ks. prof. Stanisław Mazierski, uprawiający 

filozofię w ścisłym powiązaniu z osiągnięciami na-

uk szczegółowych, ale przy zachowaniu jej autonomii 

przedmiotowej i metodologicznej. 

Ks. prof. M. Heller ukończył studia z filozofii 

przyrody na Wydziale Filozofii KUL w roku 1965, 

a już w następnym uzyskał tu stopień doktora filo-

zofii na podstawie pracy Koncepcja seryjnych mode-

li Wszechświata i jej f ilozoficzne implikacje, a w roku 

1969 stopień doktora habilitowanego na podstawie 

monografii Zasada Macha w kosmologii relatywistycz-

nej. W roku 1972 podjął pracę na obecnym Uniwer-

sytecie Papieskim Jana Pawła II, inicjując rozwój filo-

zofii przyrody w ośrodku krakowskim. W kręgu tym 

powstała Krakowska Grupa Kosmologiczna, Ośrodek 

Badań Interdyscyplinarnych, założony we współpracy 

z abpem Józefem Życińskim, a także Centrum Koper-

nika Badań Interdyscyplinarnych jako forum wymia-

ny myśli filozofów, teologów oraz przedstawicieli na-

uk przyrodniczych i matematycznych. Ks. prof. Heller 

działa także w Papieskiej Akademii Nauk oraz w Wa-

tykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Castel 

Gandolfo. Powołał wraz ze współpracownikami cza-

sopismo „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, jeszcze 

mocniej podkreślające niż na KUL rolę nauk przyrod-

niczych w uprawianiu filozofii, gdyż jej problematyka 

ma wypływać wprost z danych uzyskanych przez na-

uki przyrodnicze.

Ks. prof. Heller upowszechnia, formułowaną od 

czasów Galileusza i Newtona, matematyczną wizję 

przyrody, wyznaczając strukturom matematycznym 

podstawową rolę w tworzeniu modeli rzeczywistości 

– struktury matematyczne oddają strukturę przyrody, 

stąd matematyczna perspektywa nauki jest gwarantem 

jej racjonalności. Kwestionując izolacjonizm metodo-

logiczny, dba nie tylko o integralne zespolenie filozofii 

i nauki, ale także religii. W tym kontekście polemi-

zuje ze stereotypami funkcjonującymi, także współ-

cześnie, w środowiskach naukowych i wyznaniowych, 

podtrzymującymi wizję stałego konfliktu między na-

uką i wiarą. Postuluje stworzenie „nowej teologii”, wła-

ściwszej mentalności współczesnych, ukształtowanej 

przez upowszechnienie wiedzy matematyczno-przy-

rodniczej, ale nade wszystko stawiającej pytania niedo-

stępne nauce, począwszy od kwestii stworzenia świata 

aż po potrzebę odkrycia jego sensu. W świecie prze-

jawia się bowiem „rozumny zamysł” Boga, a „człowiek 

jest sensownym tworem w sensownym świecie”. Dą-

żenie do odkrycia tego sensu, choćby „nas przerastał, 

był dla nas Tajemnicą”, wymaga zarówno pokory, jak 

Elżbieta i Stanisław Olczakowie 
podczas uroczystości wręczenia 
księgi
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i upartego dążenia do odkrywania sensu, który jest 

„Racjonalnością”.

Wydział Filozofii otacza serdeczną pamięcią pro-

fesorów, którzy w różnych okresach instytucjonalnie 

byli z nim związani. Podczas tegorocznych obchodów 

święta patronalnego Wydziału, 28 stycznia, w litur-

giczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, wyróż-

nienie Gratae Memoriae Signum Universitatis otrzy-

mał ks. prof. dr hab. Michał Heller. Jest to także znak 

wdzięczności wobec całego środowiska filozoficzne-

go Uniwersytetu Papieskiego Jan Pawła II, owocnie 

współpracującego z Wydziałem Filozofii KUL. Jak 

przypomniał w okolicznościowej homilii abp Stanisław 

Budzik, Wielki Kanclerz KUL, uczeń ks. Hellera, 

jest to już drugie, po Nagrodzie im. ks. Idziego 

Radziszewskiego, odznaczenie, którym nasz 

Uniwersytet uhonorował zasługi Jubilata. W wydzia-

łowym święcie, obchodzonym pod przewodnictwem 

Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, 

uczestniczył dziekan Wydziału Filozoficznego UPJPII 

prof. dr hab. Janusz Mączka SDB, który zaprezentował 

sylwetkę intelektualną ks. prof. M. Hellera. Ostatnim 

punktem programu był wykład Jubilata pt. Warunki 

początkowe Wszechświata.

Wydział Filozofii owocnie realizuje misyjne prze-

słanie naszego Uniwersytetu, twórczo urzeczywist-

niając harmonię między nauką i wiarą. Czci swych 

najwybitniejszych profesorów, ale także dba o przy-

gotowanie nowego pokolenia uczonych, promując 

podczas patronalnego święta kolejnych doktorów 

i wręczając absolwentom nagrody za najlepsze prace 

dyplomowe.

Ks. prof. Michał Heller 
w towarzystwie Rektora KUL 
ks. prof. dra hab. Antoniego 

Dębińskiego i dziekana Wydziału 
Filozofii dr hab. Marcina 

Tkaczyka OFMConv, prof. KUL

Otwarcie wystawy w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

W Horodle nad Bugiem 600 lat temu
dr Anna Z. Zmorzanka 

kierownik Czytelni 
Głównej i Czytelni 

Teologiczno-Filozoficznej 
BU KUL

2 X 1413 r. w Horodle podpisany został przez kró-

la polskiego Władysława Jagiełłę i księcia litew-

skiego Witolda akt unijny. Ten dokument, niemający 

w ówczesnej Europie precedensu, stanowi jedno z naj-

donioślejszych wydarzeń w historii narodów polskiego 

i litewskiego. Akt horodelski, spisany „in nomine Do-

mini” (w imię Boże), nadawał bowiem Litwinom ta-

kie same prawa, jakie mieli Polacy; ustanawiał instytu-

cję wielkiego księcia litewskiego, wprowadzał wspólne 

sejmy i zjazdy, a na Litwie urzędy wojewodów i kasz-

telanów. Na jego mocy 47 rodów polskich przyjęło też 

(poprzez adopcję) do swoich herbów bojarów litew-

skich. Unia ta, zapoczątkowując jeden z najświetniej-

szych okresów w historii Polski i Litwy (zwieńczeniem 

była unia lubelska), zasługuje na szczególną pamięć. 

Pracownicy Czytelni Głównej i Czytelni Teolo-

giczno-Filozoficznej BU KUL, aby upamiętnić przy-

padającą 2 X 2013 roku 600. rocznicę podpisania ak-

tu, zorganizowali wystawę, której tytuł zaczerpnęli 

z tekstu dokumentu unijnego: „«Nie dozna łaski zba-

wienia, kto się na Miłości nie oprze»: unia horodelska 

1413-2014”. Znalazły się na niej przede wszystkim 

książki tematycznie związane z unią horodelską, po-

lityką i ustrojem Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

za panowania Jagiellonów, publikacje dotyczące Ho-

rodła oraz obchodów wcześniejszych rocznic zawar-

cia unii. Nie zabrakło pamiątek przekazanych przez 

osoby prywatne: zdjęć, medali i monet wybitych przez 

mennicę polską i litewską dla upamiętnienia rocznic 

wydarzeń z tamtego okresu. Na uwagę zasługuje też 

oprawa ikonograficzna wystawy (m.in. portrety wład-

ców, mapa Polski i Litwy za panowania Jagiellonów, 

herby adopcyjne). O tym, że to, co zdarzyło się przed 

600 laty w Horodle, jest ciągle żywe, niech świadczy 

jeden z wpisów zamieszczonych w „Księdze wystaw”: 

„Z największą satysfakcją skorzystałam z wystawy – 

jako członkini jednego z rodów przyjętych do herbu 

Abdank...” (dalej następuje nazwisko rodu i podpis).

Otwarciu wystawy, którego 6 II 2013 r. dokonał 

ks. dr hab. Stanisław Koczwara, towarzyszyła sesja. 

Referaty wygłosili: ks. S. Koczwara (Wilno-Stalowa 

Wola) – Unia horodelska: polsko-litewska „Pieśń nad 

Pieśniami”, ks. Henryk Krukowski (Horodło) – Re-

lacja z obchodów 600-lecia unii horodelskiej w Horodle, 

Dariusz Tuz (Horodło) – Przygotowania do obchodów 

600-lecia unii horodelskiej w Horodle, Dariusz Nadzieja 

(Lublin) – Kościół Ojców Franciszkanów w Wilnie jako 

sanktuarium św. Jadwigi królowej. 

Wystawę można było oglądać 
6 II-15 IV 2014 r. w Bibliotece 

Uniwersyteckiej KUL 
(fot. Marcin Kuś)
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Jako studentka filologii słowiańskiej miałam możli-

wość odbycia stażu naukowego na Briańskim Uni-

wersytecie Państwowym im. Członka Akademii I.G. 

Pietrowskiego w Rosji. Po długich oczekiwaniach 

udało mi się otrzymać niezbędne zaproszenie oraz 

wizę i tak, w pierwszych dniach marca 2013 r., rozpo-

częłam swoją briańską przygodę. Głównym celem wy-

jazdu było zebranie materiałów do pracy magisterskiej, 

poświęconej zagadnieniu ikon w kulturze rosyjskiej 

oraz roli prawosławia w życiu współczesnych Rosjan. 

Jednak korzyści ze stażu były znacznie większe: mo-

głam nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale też poznać 

miasto, jego okolice oraz życie lokalnej ludności.

Uroki codzienności
Briańsk jest położony w zachodniej części Rosji, 

niedaleko granicy ukraińsko-białoruskiej. Początko-

wo byłam rozczarowana tym, co zastałam po przy-

jeździe – postkomunistyczna architektura, szare ulice 

z kałużami roztapiającego się śniegu. I oczywiście nie-

odzowna pamiątka minionej epoki – pomnik Lenina 

na głównym placu miasta. 

Jednak wraz z nadejściem wiosny wszystko się 

zmieniło – zachwyt wzbudzała lawirująca między la-

sami i wąwozami rzeka Desna, a tonące w zieleni uli-

ce zapełniły się spacerowiczami. Choć Briańsk nie 

jest perłą architektury, potrafi być urzekający w swojej 

zwyczajności.

Miasto zadziwia bogatą ofertą kulturalną. Aktywną 

działalność prowadzą: Teatr Dramatyczny im. A. Toł-

stoja, Regionalny Teatr Młodego Widza, Teatr Lalek, 

a także muzea oraz cyrk. Nie sposób nie wspomnieć 

o licznych wydarzeniach kulturalnych, mających na 

celu propagowanie rosyjskiej tradycji oraz integrowa-

nie lokalnej społeczności (np. podczas „Parady wóz-

ków”, zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka, rodziny 

prezentowały wózki w oryginalnych kształtach: samo-

wara, rakiety Gagarina czy zamku z carem i carycą). 

Młody uniwersytet
Początki działalności uniwersytetu Pietrowskie-

go sięgają lat 70. ubiegłego wieku. Obecnie składa 

się on z 5 wydziałów, ale słynie przede wszystkim 

z wysokiego poziomu kierunków filologicznych i pro-

fesjonalnego przygotowania pedagogicznego. 

Co interesujące, studenci mają możliwość uczestni-

czenia w zajęciach z języka polskiego. Uczą się na nich 

nie tylko języka, ale także zapoznają się z kulturą pol-

ską. Od 2010 r. na uniwersytecie funkcjonuje Centrum 

Kultury Polskiej i Nauczania Języka Polskiego. Organi-

zowane są uroczystości związane z polskimi świętami, 

przeznaczone nie tylko dla studentów, ale wszystkich 

zainteresowanych Polską (przy okazji warto dodać, że 

w mieście działa Społeczne Kulturalno-Oświatowe 

Stowarzyszenie „Dom Polski”, organizacja polonijna 

należąca do Kongresu Polaków w Rosji).

W rosyjskim systemie szkolnictwa wyższego za-

skakująca jest różnica wieku między Polakami a Ro-

sjanami – na uniwersytet zdaje się w Rosji w wieku 17 

lat! Dlatego też moja metryka nieraz wywołała zdzi-

wienie, niektórzy nawet żartobliwie nazywali mnie 

„babuszką”, czyli babcią. Według jednych tak wcze-

sne rozpoczynanie studiów to wada systemu edukacji, 

gdyż młodzi ludzie nie są na tyle dojrzali, aby 

sprecyzować swoją ścieżkę życiową. Z drugiej 

strony można dostrzec przede wszystkim ich 

niesamowity entuzjazm i chęć działania. Z za-

chwytem obserwowałam, jak studenci angażu-

ją się w życie akademickie. Każdego miesiąca 

na uczelni odbywało się wiele przedsięwzięć, 

mobilizujących całą brać uniwersytecką. Były 

to wydarzenia zarówno o charakterze nauko-

wym, jak też kulturowym bądź rozrywkowym. 

Każde z nich przygotowywano z pełnym za-

angażowaniem. Na spotkania naukowe nie-

rzadko zapraszani są znamienici goście, np. 

przedstawiciele instytucji państwowych. Stu-

denci chętnie też reprezentują uczelnię w in-

nych miastach, a także poza granicami kraju 

(m.in. wzięli udział w konferencji „Przestrzeń 

kulturowa Słowian Wschodnich” na KUL).

Moja briańska przygoda, trwająca 3 mie-

siące, pozwoliła mi wielokrotnie przekonać 

się, jak piękny jest kraj mojej wizyty, jak cenna 

jest kultura ojczyzny Puszkina i jak życzliwi są 

mieszkańcy Rosji. 

Moja briańska przygoda 

Fronton głównego gmachu uniwersytetu

Podczas Radonicy Rosjanie odwiedzają 
groby swoich bliskich – po spożyciu 
świątecznego posiłku część pokarmów 
zostawiają zmarłym

Do Parku im. A. Tołstoja zapraszają 
drewniane rzeźby postaci z bajek pisarza
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Panie Profesorze, przed pracą na Uczelni przez 20 lat był Pan 
nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Teraz dydaktyka 
uniwersytecka. Jaka jest między nimi różnica?

Te 20 lat pracy nauczycielskiej – to dla mnie naj-

lepszy czas pod każdym względem, nawet mimo do-

świadczenia opresji komunistycznej, nawet mimo 

dramatycznego pobytu w więzieniu... We Włodawie, 

gdzie uczyłem, doznałem olśnienia: praca nauczyciel-

ska, szczególnie praca polonisty, to prawdziwe powo-

łanie, dziś dodaję – dar i łaska Boża. Tu, we Włodawie 

(mówię „tu”, bo tak naprawdę nigdy nie opuściłem 

mojej Włodawy), nauczyłem się podstaw sztuki ucze-

nia. Próbuję je zresztą stosować na Uniwersytecie, choć 

wiem, że dydaktyka uczelniana musi istotnie różnić 

się od tamtej, szkolnej. Niemniej jestem przekonany, 

że mają wspólne jądro intelektualno-emocjonalne, to 

znaczy – jak ja to rozumiem – autentyczne poszuki-

wanie prawdy i pełne zaangażowanie w ten wysiłek. 

Praca na drogach prawdy we wspólnocie intelektual-

no-emocjonalnej, jaką jest zarówno klasa szkolna, jak 

i uniwersytecka grupa zajęciowa, to prawdziwy dar 

i łaska, a więc najważniejsze życiowe zobowiązanie.

Na jednym z seminariów zdradził Pan Profesor, że po wielomie-
sięcznej pracy nad słownikiem Norwida napisał swój doktorat 
w 2 tygodnie. Co jest zdaniem Pana Profesora najważniejsze 
w trakcie pisania pracy naukowej?

No, to mamy przykład powstawania legend... Ow-

szem, sam się do tego przyczyniłem, jako że nieob-

ca jest mi przywara chełpliwości. Faktycznie, pisałem 

prawie bez przerwy przez 2 tygodnie, ale pracę magi-

sterską, tyle miałem „wolnego” (urlop w Wydawnic-

twie TN KUL, gdzie pracowałem jako adiustator i ko-

rektor). Naturalnie, przygotowania do pisania trwały 

tyle czasu, ile trwać powinny: 4 semestry pięcioletnich 

wówczas studiów. Zresztą starałem się nie uronić ani 

jednego seminarium u prof. Zgorzelskiego, inne zaję-

cia traktując mniej rygorystycznie. 

Inaczej było z pisaniem doktoratu, który powstawał 

na seminarium prof. Sawickiego, a właściwie we Wło-

dawie w latach 1970-1976. Tu zresztą powstała też 

moja rozprawa habilitacyjna; stąd poszły w świat moje 

pierwsze książki naukowe i popularnonaukowe... Jako 

nauczyciel miałem nader wiele zajęć, więc nie wyobra-

żałem sobie pogodzenia obu obowiązków – uczenia 

i pisania poważnej rozprawy. Na szczęście udało mi 

się wyżebrać urlop na napisanie pracy (musiałem do-

pukać się aż do ministerstwa, a pomógł mi w tym ów-

czesny Związek Nauczycielstwa Polskiego). Najpierw 

– po otrzymaniu upragnionego urlopu – rzuciłem się 

w ocean lektur i prac nad tzw. słownikiem Norwida, 

a gdy mój półroczny urlop dobiegał końca, wybłaga-

łem przedłużenie onegoż na kilka miesięcy, ale z prze-

rażeniem stwierdziłem, że oprócz stosu notatek nie 

mam ani zdania pracy doktorskiej, więc udałem się do 

opactwa w Tyńcu na dwutygodniowe rekolekcje z na-

dzieją, że po tej metanoi będę mógł wreszcie zacząć pi-

sać. I tak się stało. Po pewnym czasie spłynęła na mnie 

jak natchnienie wola twórcza. Od tej pory, niezależnie 

od dnia i nocy, pisałem, pisałem, pisałem. Najczęściej 

nocą, tak od godziny 23 do 7 rano, z czego najbar-

dziej zadowolony był mój kot, który traktował to moje 

nocne zajęcie jako jeszcze jedną zabawę i z upodoba-

niem polował na moje pióro śmigające po białych kart-

kach... Mniej szczęśliwa była moja żona Krynia, która 

prócz swojego etatu musiała obsługiwać i moje szkol-

ne godziny... Tak to w ciągu 6 tygodni powstał brulion 

doktoratu. Doświadczenia wyniesione z seminarium 

doktorskiego i samej obrony zapisałem jako funda-

mentalne dla mojego rozwoju naukowego i moralne-

go. I odkryłem coś jeszcze – o wyniku pracy decyduje 

maksymalne skupienie na wybranym (dostrzeżonym 

jako ważny) problemie intelektualnym. Ciekawe, że to 

samo zauważam w pracy dydaktycznej.

Na ile studenckie czasy były ważne w rozwoju zamiłowania do 
polonistyki?

Studiowałem na KUL, ale na mojej drodze pojawił 

się także UMCS w osobie prof. Marii Grzędzielskiej, 

która zgodziła się zostać formalną promotorką moje-

go doktoratu, ponieważ nasz Wydział Nauk Huma-

nistycznych nie odzyskał wówczas jeszcze uprawnień 

doktorskich. Pani profesor od tego czasu stała mi się 

osobą bliską i ważną. Była zresztą wybitną znawczynią 

zagadnień wersyfikacyjnych, a też fascynowała się po-

ezją Norwida (sama zresztą była „nieśmiałą poetką”...). 

Na początku studiów rewolucję w moim myśleniu 

o poezji wywołały zajęcia z profesorem (wówczas ma-

gistrem) Marianem Maciejewskim; od drugiego ro-

ku mocno na mnie oddziaływali także prof. Ireneusz 

Opacki i prof. Stefan Sawicki, z którym walczyliśmy 

– bezskutecznie – o uzyskanie w warszawskiej cenzu-

rze zezwolenia na powielanie (w 100 egzemplarzach!) 

zasłużonego czasopisma studenckiego „Polonista”. Po 

latach razem z prof. Sawickim i zespołem uczonych 

rozpoczęliśmy wydawanie pisma „Studia Norwidiana” 

(do dziś ukazało się 30 tomów tego organu „norwidy-

styki krajowej i światowej”). Moje fascynacje wielkimi 

uczonymi KUL z czasem powiększały się i pogłębiały; 

Justyna Staroń
doktorantka w Katedrze 
Tekstologii i Edytorstwa

W świecie pedagoga, 
tekstologa, poety…
Rozmowa z prof. drem hab. Józefem F. Fertem, 
kierownikiem Katedry Tekstologii i Edytorstwa
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w pewnym momencie pojawiła się wśród moich mi-

strzów prof. Irena Sławińska, wcześniej – prof. Cze-

sław Zgorzelski i ks. prof. Tadeusz Styczeń. Czas stu-

diów – to równocześnie czas autentycznych przyjaźni. 

Wliczam w to studia doktoranckie, a może nawet 

przede wszystkim ten czas, kiedy to zaprzyjaźniłem 

się z późniejszymi profesorami: Władysławem Pana-

sem, Piotrem Nowaczyńskim, Józefem Japolą, Wło-

dzimierzem Toruniem, Jerzym Kaczorowskim... To 

są naprawdę mocne więzi, zbudowane na fundamen-

cie krytycznego spotkanie na drogach poszukiwania 

prawdy!

Często powtarza Pan Profesor, żeby w swojej pracy naukowej 
nie szukać tematu na siłę, bo „to pisarz znajduje badacza”. 
W jakich okolicznościach Pan został znaleziony?

Tak mi to się dziś w moim życiu objawia, chociaż 

są zapewne i inne drogi: dobrze, gdy łaska nas znajdu-

je, i dobrze, gdy ją wyprosimy... Doświadczyłem tego 

„znalezienia mnie” w trakcie prac nad norwidianami 

w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Szukałem Norwida, 

a znalazłem oprócz niego nieznanego Mickiewicza, 

jego wspaniałą wnuczkę Helenę Mickiewiczównę, Le-

nartowicza, Duchińską i wielu innych. Pracuję nad ty-

mi osobistościami od 1994 r., gdy po raz pierwszy uda-

ło mi się – „bez zobowiązań” – wyjechać na Zachód. 

Norwid znalazł mnie dzięki prof. Sawickiemu, który 

na moją propozycję tematu doktorskiego „Polska kry-

tyka literacka” nieco się zasępił, po czym rzucił od nie-

chcenia: „A może zająłby się pan Norwidem?”. Zdę-

białem. Odkąd pamiętam, nie cierpiałem wierszy tego 

poety. Owszem, wzruszał mnie jego los, ale od wierszy 

uciekałem jak od tortur. W poezji od dziecka szukałem 

muzyki, śpiewu, liryzmu, a tu... łamanie kołem – inte-

lektualne i uczuciowe. Nie czułem z nim żadnej „che-

mii”. To był rok chyba 1971, gdy prof. Sawicki podrzu-

cił mi tego Norwida. I tak to się zaczęło...

Tekstolog ma – dla innych ludzi niemal niemożliwą – okazję do 
pracy z rękopisami znanych osób. Co więcej, kwerendy zmu-
szają do częstych wyjazdów. W jakich miejscach miał Pan 
Profesor okazję bywać i nad czyimi rękopisami pracować?

Po wielu przeszkodach, jakie stawiały mi cza-

sy PRL (m.in. za uzyskanie upragnionego paszportu 

na wyjazd do Rzymu zażądano ode mnie współpra-

cy ze służbami specjalnymi; oczywiście nie pojecha-

łem wtedy na Zachód), od 1989 r. mogę podróżować 

i podróżuję nieomal wszędzie. Nie zawsze wiąże się 

to z planami naukowymi, ale bywa i tak, że wyprawa 

zgoła turystyczna zamienia się w przygodę naukową, 

tak podróżowałem do Rzymu, Paryża, Jerozolimy... Te 

miejsca zresztą zajmują w moim sercu pierwsze rzędy. 

Ile w tym jest „zawodowości”, a ile „przypadku”? Dużo 

jednego i drugiego. Obcowałem z rękopisami Mickie-

wicza, Norwida, Lenartowicza czy Czechowicza, kie-

dyś napisał do mnie Zbigniew Herbert. Ten list jest 

dla mnie najcenniejszym zabytkiem i miłą pamiątką, 

ale nie jestem zwolennikiem gromadzenia cennych 

rękopisów w domowych archiwach. Ich miejsce – to 

profesjonalne archiwa i biblioteki.

Ma Pan Profesor duszę podróżnika wagabundy. W jaki sposób 
planuje Pan swoje wyprawy, czym się Pan kieruje, jeżeli chodzi 
o wybór miejsc?

Kiedyś, gdy mogłem już wyjeżdżać w świat, ułoży-

łem sobie taki refren podróżnika: nie widzieć w tym 

roku Rzymu, to stracić rok! Tego się trzymam i bywam 

w Wiecznym Mieście nierzadko dwukrotnie, ale dziś 

nucę jeszcze inny refren: poznać i pokochać cały Boży 

świat – duży i mały; cały, cały, cały... Moje najważniej-

sze miłości: Grecja (kontynent i wyspy – z tą najpięk-

niejszą Santorini), Włochy, Ziemia Święta, Hawaje... 

nie ma miejsca na świecie, gdzie mnie nie ciągnie, 

nawet do podlubelskiego lasku o imieniu Stary Gaj. 

O wycieczkach rozmawiamy z Krynią i przyjaciółmi 

włóczykijami cały rok. I tak krystalizuje się pomysł 

na wyprawę. Niestety, nie wdrapię się już na andyjskie 

grzbiety – one są wieczne i niespożyte, ale ja nie.

Tajemnicą poliszynela jest to, że Pan Profesor nie tylko zaj-
muje się literaturą jako badacz, ale także jest Pan poetą 
– 6 lutego br. odbyła się uroczystość wręczenia Panu nagro-
dy w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa 
Czechowicza. Otrzymał ją Pan za tomik Galatea. Dlaczego Pan 
Profesor skrywa się pod pseudonimem? Skąd on pochodzi?

W którymś momencie mojego rozwoju umysło-

wego zauważyłem, że mieszają się i zaburzają moją 

ocenę 2 odrębne porządki mego żywota – pisarstwo 

naukowe i twórczość literacka. Gdy przygotowywa-

łem tom wspomnieniowej prozy Świętokrzyska zapa-

ska, postanowiłem skorzystać z nazwiska mojej żony 

i uzyskawszy również zgodę teściów, książkę podpisa-

łem jako Jacek F. Brzozowski. O innych (wielu) pseu-

donimach nie wspominam. Dziś Brzozowski otrzymał 

Nagrodę im. J. Czechowicza za Galateę, ale musiał się 

nią podzielić z Józefem Franciszkiem Fertem. I to jest 

sprawiedliwe, bo do tej pory to Fert zarabiał na życie 

i gęsie pióro Brzozowskiego nudnymi traktatami filo-

logicznymi, pozwalając, żeby temu włóczędze od czasu 

do czasu wpadały do głowy jakieś mniej czy bardziej 

opierzone wierszyki!

Prof. Józef F. Fert z żoną 
podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody im. Józefa Czechowicza 
6 II 2014 r.
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Kiedy Pan Profesor zadebiutował jako poeta? Pierwszym opubli-
kowanym tomikiem poetyckim były Rytmy z 1987 r. Proszę 
opowiedzieć, co było wcześniej?

Debiut mój to rok 1958, gdy objąłem redakcję 

szkolnego pisemka w Świdnicy Śląskiej, a nawet wy-

grałem jakiś literacki konkurs. Pisemko nazywało się 

„Zielona Trybuna” i długo nie pociągnęło – 2, 3 nu-

mery? Później drukowałem tu i tam, niekoniecznie 

wiersze; swego czasu byłem dość częstym gościem ja-

ko recenzent na łamach „Tygodnika Powszechnego”. 

Ważne miejsce w moim żywocie człowieka piszące-

go zajmuje cenne czasopismo studentów KUL „Po-

lonista”, które pod opieką profesorów: Maciejewskie-

go, Opackiego i Sawickiego redagowałem z kolegami 

w latach 1964-1969. W którymś momencie mego ży-

wota zjawił się kwartalnik literacki „Akcent” i to w je-

go kręgu redakcyjnym i towarzyskim ułożył się tomik 

Rytmy. Wiersze tam zebrane objęły zresztą dorobek 

wielu lat, mniej więcej w przedziale 1967-1987. Ta 

maniera zbierania wierszy z różnych lat, które pasują 

do „programu” książki, towarzyszy mi dalej. A zresztą, 

kto dziś przejmuje się poezją?! Więc powtarzam nie-

które ważne dla mnie wiersze niemal do znudzenia, 

jak np. Południcę czy to zdanie...

Czy mógłby Pan Profesor pozwolić na zerknięcie przez ramię 
i zdradzić, jak wygląda Pański warsztat pisarski? Czy jest Pan 
poetą jednej redakcji, czy na przykład – jak Różewicz – tnie 
Pan swoje utwory?

Wiersze, które są jakoś szczególnie dla mnie ważne, 

ciągle opukuję, sprawdzam, prześwietlam, udręczam. 

I ciągle coś w nich naprawiam. Krytycy mówią mi, 

że jestem „uzależniony” od Czechowicza. Oczywiście 

uwielbiam wiersze tego poety; zakochałem się w nich 

znacznie wcześniej niż w Norwidzie (to felix culpa 

prof. Danuty Paluchowskiej!), ale moje pokrewieństwo 

(nb. dla mnie niezwykle zaszczytne) z autorem Poema-

tu o mieście Lublinie ma źródła nie tylko w lekturze je-

go poezji, nie tylko w jego zasłuchaniu w pieśni ludo-

wej (jego matka Munia – to chłopka z podpuławskiej 

wsi Młynki), ale w autentycznym, samoswoim zanu-

rzeniu się w kulturze ojczystej: ludowej i dworskiej, 

prostaczej i wyrafinowanej; w nurtach mojej ojczyzny 

polszczyzny. Utwór, jeśli ma być dziełem (powiedz-

my – samoistnym utworem), musi podlegać redakcji. 

Natchnienie trzeba w którymś momencie wziąć za 

skrzydełka i przyszpilić do „regulaminu”: to ma sens, 

to nie ma sensu.

W 2007 r. opublikował Pan zbiór gawęd Świętokrzyska zapaska. Czy 
pojawiają się w Pańskich zamysłach plany spisania i opubliko-
wania kolejnych opowieści?

Świętokrzyska zapaska powstała z myślą o ostatecz-

nym rozrachunku z ważną dla mnie przeszłością. Jeśli 

ją przeglądnęłaś, Justynko, to niektóre odwołania się-

gają do ok. 100 000 lat przed Chrystusem. Tak, tak 

– moja kolebka, Korytnica nad Nidą, wzrosła na tere-

nach, które zasiedlali czy odwiedzali ludzie już około 

100 000 lat temu. Znalazłem kiedyś na polach mojej 

Korytnicy paciorek urobiony ręką moich praprzodków 

z muszelki ślimaka o nazwie Nassarius gibbosultus, któ-

ry był elementem archaicznej kolii – zaślubinowej czy 

pogrzebowej, po prostu obrzędowej. Według badań 

archeologicznych taka kolia – to jedna z pierwszych 

ozdób ludzkich, damskich i męskich. Ale nie te za-

mierzchłe wieki w Zapasce są najważniejsze – najważ-

niejsza jest moja teraźniejszość, a szczególnie „przy-

padki” z groźnej listy bolszewickiej opresji w Polsce po 

II wojnie światowej. Załóżmy, że nasz wywiad będzie 

zapowiedzią ciągu dalszego tych rozrachunków...

Często w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa padają słowa, że obok 
nauki należy mieć również – dla zachowania równowagi – 
pasje zupełnie z nią niezwiązane. Wiem, że Pan Profesor jest 
zapalonym ogrodnikiem…

Ogród! Zawsze marzyłem o tym, że będę ogrod-

nikiem. Kiedyś chciałem też, jak mój dziadek, być 

pszczelarzem, ale okazało się, że jestem śmiertelnie 

uczulony na jad pszczeli. Szczególnie się unoszę, gdy 

kwitnie moja ukochana czereśnia, a tysiące zapraco-

wanych pszczółek dają mi najsłodszy koncert; potem 

przylecą szpaki i drozdy, i dzikie gołębie i będą wprost 

się dławić bursztynowobrunatnymi owocami... Mój 

ogród to 300 metrów kwadratowych wśród tysiąca 

podobnych obszarów, to tzw. działka pracownicza. Ileż 

radości jest w tym wspólnotowym ogrodnictwie! Ilu 

znajomych, ile dobrych rad, ile kwiatów, ile ptaków, 

ile myśli: jak Pan Bóg kocha piękno – w ludzkiej pra-

cy, w locie ptaków, w kadzidłach kwitnących roślin 

i drzew. Czy można pragnąć czegoś więcej? Mam na-

dzieję, że w niebie dostanę do uprawy podobną dział-

kę; może być nawet troszeczkę mniejsza.

Jakie Pan Profesor ma plany zarówno nienaukowe, jak i naukowe 
na najbliższy czas?

Plany: zakontraktowałem szalony wyjazd nad Ad-

riatyk, ale wcześniej posadzę cebulę i posieję rzeżuchę, 

rzodkiewkę i pietruszkę. Okopię truskawki i podkar-

mię maliny; trzeba też nieco podstrzyc pięciornik i ta-

wułę (wiem, wiem, tego się nie robi...). Roboty jest bez 

miary, a tu jeszcze szykuje się kolejny zbiorek wierszy 

u Adasia Cedry w Kielcach, a tu zbiór mądrych stu-

diów literackich, a tu... Jak Bóg dopuści, to i z kija 

wypuści!

Profesor 
nad jeziorem Genezaret w 2006 r. 

 (fot. Krystyna Brzozowska)
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W publikacjach poświęconych Katolickiemu Uni-

wersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II temat 

kaplicy rzymskokatolickiej w domu profesorskim przy 

ul. Chopina nie został jeszcze nigdy podjęty. Elementy 

jej historii udało się odtworzyć z nielicznych materia-

łów archiwalnych, pojedynczych informacji w publi-

kacjach na temat Uczelni oraz relacji mieszkańców 

domu i pracowników agend mieszczących się w bu-

dynkach KUL przy ul. Chopina 27 i 29. 

Początki budynku przy ul. Chopina 29 związane 

były z decyzją władz diecezjalnych, które przeznaczyły 

go na siedzibę dla prężnie rozwijającej się w dwudzie-

stoleciu międzywojennym Akcji Katolickiej. Budynek 

miał się składać z 2 części. Pierwszą z nich przezna-

czono na salę kinowo-teatralną i konferencyjną; druga 

zaś, o mniejszej kubaturze, miała mieścić centrum biu-

rowo-administracyjne i kilka mieszkań dla członków 

zarządu Akcji Katolickiej. 

 Spośród wielu złożonych i trudnych problemów, 

z którymi w trakcie trwającej jeszcze II wojny świato-

wej borykał się KUL (jako pierwszy uniwersytet, już 

w listopadzie 1944 r., wznowił działalność), szczegól-

nego znaczenia nabrała sprawa obsady stanowisk na-

ukowych. Dotkliwie też dawał się odczuć brak miesz-

kań dla pragnących podjąć pracę naukowców. Ówcze-

sny rektor ks. Antoni Słomkowski (1944-1951) za-

biegał u biskupa ordynariusza lubelskiego, absolwenta 

tej uczelni, Stefana Wyszyńskiego o wyrażenie zgody 

na przejęcie przez Uniwersytet budowli rozpoczętej 

przy ul. Chopina nr 27 z przeznaczeniem jej na dom 

profesorski. W latach 1947-1949 wzniesiony został 

trójkondygnacyjny budynek. Znajdowały się w nim 

mieszkania dla profesorów, często zamieszkujących 

z rodzinami, także dla księży profesorów oraz ho-

telik dla naukowców dojeżdżających na KUL (póź-

niej pokoje hotelowe dla dojeżdżających przygotowa-

no w konwikcie). Na I piętrze zorganizowano akade-

mik dla studentek (od 1949 r.), przeniesiony później 

na parter. Część pokoi w budynku zajmowały siostry 

obliczanki (Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek 

Najświętszego Oblicza), które prowadziły stołówkę 

(wydawano śniadania, obiady, kolacje dla mieszkańców 

i przyjezdnych) oraz pracowały w bibliotecznej intro-

ligatorni. W swoim niepublikowanym dzienniku żona 

profesora Czesława Strzeszewskiego, Maria, zanoto-

wała, że siostry były [...] „dobrymi duchami domu, 

zawsze spieszyły z pomocą potrzebującym i chorym. 

Opiekowały się kaplicą, były pełne poświęcenia i życz-

liwe dla wszystkich”. 

Biorąc pod uwagę potrzeby religijne tej szczególnej 

universitas, 17 X 1950 r. rektor ks. Antoni Słomkow-

ski zwrócił się do kurii lubelskiej z prośbą o erygowa-

nie w domu profesorskim, na III piętrze, kaplicy pół-

publicznej z prawem przechowywania Najświętszego 

Sakramentu. Do prośby tej przychylił się bp lubelski 

Piotr Kałwa, wielki kanclerz KUL (1949-1974). Na 

mocy wydanego 30 X 1950 r. indultu bp Kałwa ery-

gował kaplicę półpubliczną z prawem przechowywa-

nia Najświętszego Sakramentu oraz z warunkiem, że 

przynajmniej raz w tygodniu odprawiana będzie Msza 

Święta i „utrzymywane światło wieczyste”. Indult wy-

dany został na 5 lat. Z upoważnienia rektora opiekę 

nad kaplicą sprawował profesor mariologii o. Andrzej 

Ludwik Krupa OFM. Po upływie 5 lat, 3 V 1956 r., 

indult został przedłużony do 3 V 1961 r. Mimo po-

szukiwań w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim 

i Archiwum Uniwersyteckim KUL nie udało się usta-

lić, czy w następnych latach wydane zostały kolejne in-

dulty biskupie w sprawie funkcjonowania kaplicy. Na 

prośbę rektora ks. Andrzeja Szostka, złożoną 26 III 

2003 r., kaplica została ponownie erygowana przez 

abpa lubelskiego Józefa Życińskiego w dniu 15 IV 

2003 r. Administracyjnie przez cały czas należała ona 

do parafii Nawrócenia św. Pawła. 

Znajdująca się na III piętrze domu profesorskiego 

kaplica zajmuje 1 pokój. Pierwotnie ołtarz przylegał 

do ściany okiennej (wschodniej). Na ołtarzu stał drew-

niany krzyż, pulpit z poduszką pod mszał oraz 6 me-

talowych lichtarzy. W stojącej w rogu komodzie prze-

chowywane były następujące paramenty liturgiczne: 2 

kielichy, 2 puszki, pudełko na hostie i komunikanty, 

naczynia do lavabo, ponadto 2 dzwonki, 3 mszały, 

w tym 1 żałobny, bielizna ołtarzowa: 2 obrusy, przy-

krycie na ołtarz, 40 puryfikaterzy, a także szaty litur-

giczne: 6 ornatów, 3 alby, 1 komża dla księdza (dane 

pochodzą ze źródeł datowanych na 1965 r., zachowa-

nych w Archiwum Uniwersyteckim KUL). W kaplicy 

znajdowało się 9 klęczników. Jej wyposażenie uzupeł-

nia 14 wiszących na ścianie krzyżyków oznaczających 

stacje drogi krzyżowej. Podłoga była wyścielona dywa-

nem i 3 chodnikami. 

Z dziejów kaplicy w domu 
profesorskim KUL

Wnętrze kaplicy w domu 
profesorskim KUL
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Jednorazowo kaplica może pomieścić ponad 20 

osób. Gdy liczba uczestników nabożeństw była więk-

sza, otwierano drzwi, by także osoby stojące na kory-

tarzu mogły w nich uczestniczyć. Msze Święte spra-

wowali mieszkający w domu księża profesorowie, m.in. 

Mieczysław Żywczyński, Aleksy Petrani, Józef Pa-

stuszka, Romuald Gustaw, Władysław Piwowarski. 

W latach pięćdziesiątych XX w. (1954-1958) na 

KUL przyjeżdżał ks. doc. dr hab. Karol Wojtyła, któ-

ry korzystał z pokoi gościnnych Uniwersytetu w bu-

dynku przy ul. Chopina. Jak wspomina prof. Stefan 

Sawicki, mieszkaniec domu profesorskiego w tamtym 

czasie, ks. Wojtyła nie ubiegał się o osobny pokoik, ale 

zawsze szedł tam, gdzie było wolne miejsce i nocował 

najczęściej w wieloosobowej sypialni. „Wyczuwało się 

w tym pokorną, a więc obiektywną zgodę na rzeczy-

wistość” – komentuje to zachowanie prof. Sawicki. Ja-

ko że kapłanów, którzy odprawiali Msze Święte, było 

wielu, sprawowali liturgię od wczesnych godzin ran-

nych, najwcześniej ks. Karol Wojtyła, zwykle przed 

godziną 6.00. Po liturgii pozostawał jeszcze w kaplicy 

i długo się modlił na kolanach, nie korzystając z klęcz-

nika. Do Mszy Świętej jako ministranci służyli młod-

si pracownicy naukowi. W czasach przedsoborowych 

kapłani nie mogli sprawować Mszy Świętej, jeżeli nikt 

w niej nie uczestniczył. Zdarzyło się, że jedyną wierną 

w czasie odprawianej przez ks. Karola Wojtyłę litur-

gii była studentka psychologii Zofia Pochmara, któ-

ra znając łaciński tekst ministrantury, mogła zastę-

pować ministranta (zob. Z. Pochmara-Wysoczyńska, 

Z ks. dr. Karolem Wojtyłą na KUL-u, „Niedziela” 2005, 

nr 45, s. 13).

 Zazwyczaj w odprawianych w kaplicy Mszach 

Świętych uczestniczyli mieszkańcy domu, siostry obli-

czanki, studentki, pracownicy Biblioteki Uniwersytec-

kiej i zakładów naukowych mieszczących się w oby-

dwu budynkach KUL przy ul. Chopina, a także osoby 

spoza domu związane z jego społecznością. Od stycz-

nia 1968 r., z myślą o mieszkających w kulowskim 

domu studentkach, wprowadzono Mszę Świętą o go-

dzinie 20.00. 

Latem 1964 r. dzięki o. Romualdowi Gustawowi 

OFM, dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej, przez 

długie lata sprawującemu opiekę nad kaplicą, została 

ona przebudowana. Wspomniana już Maria Strze-

szewska zanotowała w swoim dzienniku: „[...] nasza 

kaplica domowa została całkowicie przerobiona, usta-

wiono nowy ołtarz o jednolitym blacie, stół ofiarny. 

Nad ołtarzem, który jest oparty o prawą ścianę, zro-

bioną na surowy mur, wisi nowoczesny krzyż z Chry-

stusem. Do tej pory ołtarz stał na tle okien i ranne 

słońce przeszkadzało księżom w czasie odprawiania 

świętej Ofiary.” O. Gustaw zachęcał pracowników Bi-

blioteki, aby uczestniczyli w liturgii w święta zniesione 

przez władze państwowe. 

Przez długi czas, mimo decyzji Soboru Watykań-

skiego II, ksiądz odprawiający Mszę Świętą stał w ka-

plicy tyłem do wiernych. Dopiero ks. prof. Zdzisław 

Chlewiński, psycholog, mieszkaniec domu profesor-

skiego od 1975 r. i opiekun kaplicy po śmierci o. Gu-

stawa, spowodował odsunięcie ołtarza od ściany, by 

sprawujący liturgię kapłan był zwrócony twarzą do 

wiernych. 

Kaplica była ważnym miejscem integrującym 

wspólnotę domu profesorskiego. Oprócz Mszy Świę-

tych były w niej odprawiane nabożeństwa paralitur-

giczne – majowe, czerwcowe, drogi krzyżowej. Miesz-

kańcy domu świętowali w kaplicy swoje uroczysto-

ści i rocznice rodzinne; miały miejsce chrzty dzieci. 

Odbywały się również adoracje Najświętszego Sakra-

mentu. Trzeba wspomnieć, że 10 VI 2007 r. została 

odprawiona uroczysta Msza Święta, w czasie której 

nastąpiło poświęcenie tablicy ku czci ojca świętego 

Jana Pawła II, ufundowanej dla upamiętnienia liturgii 

sprawowanych przez niego w tej kaplicy. Mszę Świę-

tą celebrował oraz poświęcenia tablicy dokonał rektor 

ks. prof. Stanisław Wilk. W koncelebrze wzięli udział 

ks. prof. Zdzisław Chlewiński i pracownicy Instytu-

tu Leksykografii: dyrektor ks. dr Eugeniusz Ziemann 

SCJ, ks. dr Stanisław Koza i o. dr Sławomir Brzozecki 

OP. Tablicę ufundowali mieszkańcy domu profesor-

skiego, księża sprawujący w niej Msze Święte i inne 

osoby związane z kaplicą. 

Ks. prof. Chlewińskiego podczas czasowych nie-

obecności zastępował ks. dr Romuald Waszkinel, zaś 

po jego wyjeździe z Lublina na stałe codzienną li-

turgię sprawuje historyk sztuki ks. dr Jan Nieciecki, 

mieszkaniec domu od 1995 r., podtrzymujący duszpa-

sterskie tradycje i skupiający mieszkańców wokół sto-

łu eucharystycznego. Od 30 lat zachował się zwyczaj, 

że w Dzień Zaduszny każdego roku sprawowana jest 

Msza Święta za zmarłych mieszkańców domu, a na jej 

początku odczytuje się listę zmarłych. 

Na wniosek mieszkańców Rektor KUL ks. prof. An-

toni Dębiński pismem z 9 XII 2013 r. powołał na opie-

kuna kaplicy kierownika dziekanatu Wydziału Nauk 

Humanistycznych Zbigniewa Kufla, mieszkającego 

w domu profesorskim wraz z rodziną. 

Kaplica dla mieszkańców domu, pracowników Bi-

blioteki Uniwersyteckiej oraz ośrodków naukowych 

mieszczących się w budynkach KUL przy ul. Chopi-

na jest cennym dobrem, zwłaszcza dla ludzi starszych, 

dlatego dbają o nią jak zaangażowani parafianie o swój 

kościół.

Pamiątkowa 
tablica z 2007 r.
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Początek organizacji naszej Alma Mater związany 

jest ze stolicą carów – Petersburgiem. Pomysło-

dawca, inicjator i organizator KUL ks. Idzi Radzi-

szewski w latach 1914-1918 pełnił funkcję rektora 

tamtejszej Akademii Duchownej. Uczelnia ta, zloka-

lizowana w bliskiej odległości od pałaców cesarskich, 

nie mogła w pełni rozwijać się, pozostając w całkowi-

tej zależności od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Program nauczania, poświęcający nieproporcjonalnie 

dużo miejsca świeckiej historii Rosji, literaturze i pra-

wu, miał służyć przygotowaniu urzędników, znających 

rosyjską kulturę, ale mało obeznanych z dogmatyką, 

teologią moralną i historią Kościoła. Zarówno statut, 

jak i program ułatwiały formację duchownych lojal-

nych wobec państwa. W murach Akademii podjęło 

studia ponad 1300 studentów z terenu imperium ro-

syjskiego oraz Królestwa Polskiego. Mimo nieżyczli-

wości i marginalizacji Kościoła wielu ludzi z Akademii 

wyrastało jednak na mocne moralne filary Kościoła. 

Liczni wychowankowie za swą wierność i dokonany 

wybór płacili zesłaniem, podobnie jak ich profesor ks. 

A. Wróblewski czy rektor Franciszek Symon. Urzęd-

nicy MSW stale narzekali, że absolwenci Akademii 

nie są lojalnymi obywatelami imperium. Zapewne 

mieli sporo racji. Udział w powstaniu styczniowym, 

niepodporządkowanie się rusyfikacji, ciągle nakładane 

kary administracyjne nie sprzyjały uznaniu ich za pod-

porę państwa absolutystycznego. Właśnie spośród jej 

wychowanków wywodzi się 65 hierarchów: biskupów, 

kardynałów, egzarchów obrządku wschodniego oraz 

administratorów apostolskich diecezji. Akademia za-

trudniała kadrę i wychowywała absolwentów doskona-

le rozumiejących swe powołanie i swą rolę na ziemiach 

pozostających pod zaborem rosyjskim od 1772 r. 

Profesorowie uczelni zakładali przytułki, szkoły, 

sierocińce, towarzystwa, m.in. Polskie Towarzystwo 

Miłośników Historii i Literatury, byli prefektami pe-

tersburskich i okolicznych szkół, organizowali bez-

płatne dożywianie, druk książek i kalendarzy w języku 

polskim, organizowali Wyższe Kursy Polskie, próbując 

integrować diasporę polską i ratować tożsamość na-

rodową. Włączyli się oni również w działalność ru-

chów narodowych i politycznych, często będąc ich 

inspiratorami. 

Przy tak różnorodnym zaangażowaniu, pracując 

w rozlicznych środowiskach, widzieli oni potrzebę 

kształcenia inteligencji świeckiej. Zetknięcie się z at-

mosferą liberalnego Petersburga, z elitą polityczną, 

kulturalną i umysłową, ostro uświadamiały, że bez in-

teligencji katolickiej trudno będzie odbudować nie-

podległą Polskę. Inteligencji, która byłaby w stanie za-

chować system i świat wartości chrześcijańskich, zna-

leźć równowagę pomiędzy nauką i wiarą oraz uczciwie 

pracować dla dobra kraju. 

 Tymi okolicznościami podyktowane były dyskusje 

nad kształtem i organizacją przyszłego uniwersyte-

tu katolickiego odbywające się w murach Akademii, 

w mieszkaniu pomysłodawcy ks. Radziszewskiego lub 

ks. Cz. Falkowskiego. Z dyskusji tych wyłonił się na 

początku 1918 r. Komitet Organizacyjny Katolickie-

go Uniwersytetu. W jego skład weszli fundatorzy Ka-

rol Jaroszyński i inż. Franciszek Skąpski oraz księża 

profesorowie: Idzi Radziszewski, Czesław Falkowski, 

Piotr Kremer, Bronisław Żongołłowicz. Komitet roz-

począł pozyskiwanie kadry nauczającej spośród pra-

cowników Akademii Duchownej i Wyższych Kursów 

Polskich w Piotrogrodzie. Na posiedzeniach Komi-

tetu przygotowano projekt statutu uniwersyteckiego 

i szczegółowych przepisów odnośnie do planowanych 

wydziałów. Rozpoczęto także gromadzenie księgo-

zbioru przyszłej biblioteki. 

Ks. Idzi Radziszewski przyjechał więc do Lublina 

z gronem profesorów Akademii Duchownej: ks. Pio-

trem Kremerem, profesorem dogmatyki, ks. Cz. Fal-

kowskim, profesorem historii Kościoła, ks. Bronisła-

wem Żongołłowiczem, profesorem prawa kanonicz-

nego, ks. Aleksandrem Wóycickim, specjalistą w za-

kresie katolickiej nauki społecznej oraz socjologii, ks. 

Błażejem Czesnisem, profesorem dogmatyki, a także 

prof. Stanisławem Ptaszyckim, historykiem literatury. 

W pierwszym okresie istnienia Uczelni pracowali tu 

także absolwenci tych instytucji: Józef Archutowski, 

Stanisław Domińczak, Józef Florczak, Antoni Nie-

mancewicz, Józef Pastuszka, Czesław Sokołowski oraz 

przyszły rektor (1925-1933) Józef Kruszyński. 

Korzeni petersburskich można też dopatrywać się 

w decyzji episkopatu polskiego z lipca 1918 r. o utwo-

rzeniu uniwersytetu w Lublinie, jako że do jego człon-

ków należeli: były rektor Akademii abp Aleksander 

Kakowski i jej absolwenci – Antoni Nowowiejski, 

Marian Ryx, Augustyn Łosiński, Zygmunt Łoziński. 

Nici łączące Petersburg z Lublinem – to także akt 

arcybiskupa mohylewskiego Edwarda Roppa z dnia 

23 X 1918 r., na mocy którego zostały przelane prawa 

z Akademii Duchownej w Petersburgu na Uniwersy-

tet Lubelski na pierwszy rok akademicki dla Wydzia-

łu Teologicznego. A kolejny absolwent petersburskiej 

Alma Mater – lubelski biskup Marian Fulman – udo-

stępnił gmach seminarium diecezjalnego na tymcza-

sową siedzibę Uniwersytetu i został jego pierwszym 

kanclerzem.

dr Irena Wodzianowska
adiunkt w Katedrze Historii 
Europy Wschodniej

Znad Newy do Lublina

Akademia Duchowna w 
Petersburgu, widok współczesny 
(fot. ze zbiorów Ireny 
Wodzianowskiej)
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Spektakle jasełkowe w wykonaniu dzieci pracow-

ników KUL – to nie tylko widowiska uświetnia-

jące coroczną zabawę choinkową dla najmłodszych. 

Od prawie 10 lat mam przyjemność kontynuować 

tę piękną bożonarodzeniową tradycję uniwersytecką. 

Co roku w innej oprawie scenograficznej, muzycznej 

i oświetleniowej, z nowymi pomysłami i zmieniający-

mi się dziećmi, które przecież dorastają (często akto-

rami tych przedstawień stają się także rodzice). Tylko 

temat spektakli się nie zmienia – opowieść o naro-

dzinach Jezusa z Nazaretu. To niesamowite, że o tym 

samym wydarzeniu sprzed 2000 lat można co roku 

opowiadać na nowo, zaskakując i wzruszając widzów, 

występujące dzieci i siebie samego. Występ finałowy 

w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest tyl-

ko zwieńczeniem naszych cotygodniowych spotkań 

w miesiącach zimowych. Co się dzieje w czasie prób? 

Proszę w przyszłym roku przysłać na nie swoje ma-

leństwa, to się Państwo przekonają. Wspólne spoży-

wanie pizzy w wigilię występu – to też taka nasza 

mała tradycja. 

W tym roku tak dużo malutkich dzieci zgłosiło się 

do występu, iż postanowiłem sam aktorsko wystąpić 

w spektaklu, by w razie nieprzewidzianych wydarzeń 

w trakcie scenicznej realizacji mieć twórczy wpływ na 

efekt końcowy. Stąd też koncepcja próby-przedsta-

wienia, niby przygotowywanego dopiero na oczach 

widzów, z rodzącą się nagle z niczego grupą aktor-

ską czy scenografią. Dziecko – to motyw przewodni 

spektaklu, który rozpoczyna się obecnością na scenie 

3-miesięcznego noworodka, po czym malutkie dzieci 

odgrywają historię narodzin Jezuska, a całość kończy 

piękny utwór muzyczny pt. Dzieciństwo, przywołujący 

na myśl Karolka Wojtyłę. 

A co o jasełkach mówią rodzice małych aktorów? 

Mama Nikodema (4 lata): „Myślę, że te wspomnienia 

zostaną na długo w pamięci naszych dzieci. Nikodem 

ze spokojem opowiadał o tym, że scena wcale nie jest 

stresująca: «Mamo, tam wszystkie światła tak świecą na 

nas, że nie widać widowni»”. Mama Julki (7 lat): „A my 

bierzemy udział także dlatego, że u Pana wszystko jest 

możliwe – nawet anioł z trąbką. Nasza Julka przez 

takie właśnie działania bardzo chętnie obcuje ze sce-

ną, a i w szkole wiedzie prym podczas różnorodnych 

imprez”.

 Zapraszam wszystkie dzieci do wspólnej zabawy 

w teatr w przyszłym roku.

W ramach X Lubelskiego Festiwalu Nauki 

„Człowiek – Nauka – Pasja” pracownicy Od-

działu Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Uniwersy-

teckiej KUL przygotowali wystawę XIX-wiecznych 

grafik wybitnych malarzy polskich zamieszczonych 

w czasopismach ilustrowanych ówczesnego stulecia. 

Zaprezentowano prawdziwe perełki sztuki drzewo-

rytniczej – ponad 70 reprodukcji oraz wiele prac ory-

ginalnych autorstwa artystów takiego formatu, jak: 

Józef Chełmoński, Julian Fałat, Wojciech Gerson, 

Aleksander Gierymski, Artur Grottger, Juliusz Kos-

sak, Jan Matejko, Józef Pankiewicz, Władysław Pod-

kowiński, Henryk Siemiradzki, Piotr Stachiewicz, Al-

fred Wierusz-Kowalski, Stanisław Witkiewicz, Le-

on Wyczółkowski, Stanisław Burski, Franciszek Ko-

strzewski, Henryk Nowodworski. Grafiki pochodzą 

z czasopism: „Biesiada Literacka”, „Kłosy”, „Mucha”, 

„Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec”.

Dziewiętnastowieczne drzeworytnictwo polskie 

rozwinęło się dzięki powstaniu we wrześniu 1859 r. 

„Tygodnika Ilustrowanego” oraz 6 lat później „Kło-

sów”. Obydwa periodyki znacznie uaktywniły ilustra-

torstwo polskie, a rozwój literatury, wzmożenie ru-

chu wydawniczego i spopularyzowanie czytelnictwa 

przyczyniły się do powstania tańszego i łatwiejszego 

sposobu reprodukowania ilustracji. Wśród grafików 

pracujących w redakcji „Tygodnika Ilustrowanego” by-

li m.in. tak znakomici, jak: Henryk Holewiński, Jan 

Krajewski, Kazimierz Krzyżanowski, Aleksander Re-

gulski, Andrzej Zajkowski. Również ówcześni mala-

rze współpracowali z czasopismami na stałe. Stani-

sław Witkiewicz był członkiem redakcji „Wędrowca”, 

Bożonarodzeniowe jasełka uniwersyteckie 

Staropolskim zwyczajem

W jasełkach, wystawionych 
11 I 2014 r., rolę Maryi zagrała 

Ewa Mazurkiewicz, 
a Józefa – Dominik Bereza

Jarosław Figura
aktor i dyrektor 

techniczny Sceny 
Plastycznej KUL

Wystawa drzeworytów i rysunków wybitnych malarzy 
polskich w czasopismach ilustrowanych XIX stulecia

Ręką artysty czas zatrzymany

Agnieszka 
Jarzębowska

kierownik Oddziału 
Wydawnictw Ciągłych 

BU KUL
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a Juliusz Kossak kierownikiem artystycznym i szefem 

drzeworytni „Tygodnika Ilustrowanego”.

Punktem wyjścia do pracy drzeworytnika był do-

starczany ołówkowy czy piórkowy rysunek na drzewie. 

Przerysowań dokonywali zazwyczaj z własnych orygi-

nałów sami autorzy, a także ilustratorzy zatrudnieni 

w wydawnictwie. Wówczas przypis pod ryciną brzmiał 

np. „z obrazu A. Grottgera rysował na drzewie F. Te-

gazzo, rytował A. Zajkowski”.

 Przedstawione na wystawie reprodukcje należą 

do grupy rysunków historycznych oraz obyczajowych. 

Czytelnik może podziwiać zarówno patriotyzm Ju-

liusza Kossaka, jak i łagodny humor Franciszka Ko-

strzewskiego. Zachwycają widoki stron ojczystych, ar-

chitektura kościołów, zamków. Można zobaczyć waż-

ne wydarzenia, ale też scenki rodzajowe, portrety, ulice 

i widoki miast. Prezentowane prace Jana Matejki, ry-

towane w dużym formacie przez Henryka Holewiń-

skiego, jego rylca Modlitwę z rysunku Piotra Stachie-

wicza czy obrazy i rysunki Aleksandra Gierymskiego 

śmiało można nazwać arcydziełami. Grafiki dodają 

niezaprzeczalnego uroku dziewiętnastowiecznej pra-

sie, która ma własny styl, odróżniający ją od dzisiej-

szych wydawnictw. Charakteryzuje się on innym kro-

jem czcionek, winiet, inicjałów, przerywników wypeł-

niających arkusze pożółkłego papieru.

Prezentowaną wystawę można oglądać od września 

2013 r. do czerwca 2014 r. w Czytelni Czasopism Bie-

żących Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 

„Żaden człowiek dobrej woli — mężczyzna czy 

kobieta — nie może uchylać się od obowiązku 

walki, by zło zwyciężać dobrem. Jest to walka, którą 

toczy się skutecznie jedynie bronią miłości” – napisał 

Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju 

1 I 2005 r. zatytułowanym „Nie daj się zwyciężyć złu, 

ale zło dobrem zwyciężaj”.

Pouczenie św. Pawła „zło dobrem zwyciężaj” z Li-
stu do Rzymian (12,21) stało się życiową dewizą 

ks. Jerzego Popiełuszki, a po jego śmierci stanowi du-

chowy testament tego męczennika naszych czasów. 

Jest to jednocześnie przesłanie płynące z wystawy 

ilustrującej kolejne etapy jego życia. Zdjęcia, ułożone 

chronologicznie na 35 planszach, począwszy od for-

macji, a skończywszy na beatyfikacji, zostały opatrzo-

ne nie tylko podpisami, ale także cytatami z homilii 

ks. Popiełuszki, wypowiedziami jego przyjaciół, hie-

rarchów Kościoła katolickiego, fragmentami zeznań 

oprawców w procesie toruńskim. Wystawa została 

też wzbogacona o tematyczne znaczki Towarzystwa 

Poczty Podziemnej. Jej twórcą jest redaktor Tade-

usz Karolak, a kuratorem ks. Czesław Banaszkie-

wicz, przyjaciel ks. Jerzego, jego współpracownik od 

1978 r., zaangażowany w szerzenie kultu księdza 

męczennika. Wystawa upamiętniająca życie i mę-

czeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki powstała 

w kwietniu 1985 r. Na stałe prezentowana jest w ko-

ściele św. Stanisława Kostki w Warszawie, ale bywa 

eksponowana w różnych miejscowościach w Polsce. 

Kolejny przystanek na trasie jej wędrówki stanowił 

KUL, gdzie w dniach 27 I – 28 II 2014 r. została po-

kazana w atrium Collegium Norwidianum. 

Przy okazji warto przypomnieć, że ks. Jerzy Po-

piełuszko w 1974 r. podjął naukę w Studium Pasto-

ralnym na Wydziale Teologicznym KUL w ramach 

dwuletnich zaocznych studiów uzupełniających dla 

kapłanów pracujących w duszpasterstwie. Przerwał ją 

jednak w 1975 r. z powodów zdrowotnych i prawdo-

podobnie z tych względów nie ukończył. 

M.K.

Wystawa fotografii Kapłan. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947-1984

Świadectwo i przesłanie



50 Piórem studenta

Korporacje akademickie, zrzeszające studentów 

i absolwentów szkół wyższych, to organizacje 

o charakterze samokształceniowym oraz wychowaw-

czym, posiadające określony profil ideowy, który kreu-

je postawy życiowe ich członków. Szczególnie ważne 

jest poczucie honoru wśród członków, co powoduje 

uznawanie i przestrzeganie postępowania honorowe-

go. Ponadto korporacje charakteryzują się własną ob-

rzędowością, mają własne barwy, herby oraz cyrkle, 

czyli monogramy złożone ze stylizowanych liter: V, 

C i F (pochodzących od pierwszych liter łacińskie-

go zawołania „Vivat, crescat, floreat” – „Niech żyje, 

wzrasta i rozkwita”) oraz pierwszej litery nazwy danej 

korporacji, zakończonych wykrzyknikiem. Historia 

ruchu korporacyjnego w Polsce sięga pierwszej poło-

wy XIX w. Odzyskanie niepodległości oraz powsta-

nie Uniwersytetu w Lublinie w 1918 r. zaowocowało 

ogromną aktywnością społeczną młodzieży akademic-

kiej Lublina, która czerpiąc z doświadczeń kolegów 

z innych ośrodków uniwersyteckich, postanowiła roz-

począć swoją przygodę z ruchem korporacyjnym. 

4 XI 1923 r. powstała Polska Akademicka Korpo-

racja „Astrea” jako drugi związek studentów na Uni-

wersytecie Lubelskim (jako pierwsza w 1922 r. została 

założona Korporacja Akademicka „Concordia”). Za-

twierdzenie przez senat uczelniany statutu tej organi-

zacji 4 I 1924 r. wyznaczało formalne rozpoczęcie jej 

działalności. Astrea była grecką boginią sprawiedli-

wości. Wiązało się to z wyznaczeniem korporantom 

pewnych wartości, wśród których cnota sprawiedliwo-

ści miała odgrywać kluczową rolę. Ważne było także 

to, że do Astrei należeli głównie studenci prawa. Na 

dewizę organizacji wybrano hasło: „Nic, co ludzkie, 

nie jest mi obce” oraz przyjęto barwy: granatową, sele-

dynową i srebrną. Celem korporacji było, jak to okre-

ślał pierwszy statut: „Wychowanie astrejczyków na 

zdyscyplinowanych obywateli, zdolnych do twórczej 

pracy dla wielkości i potęgi Rzeczypospolitej, której 

dobro jest najwyższym prawem”. Warto podkreślić, iż 

Astrea była korporacją nad wyraz demokratyczną, ak-

centowano w niej szczególne przywiązane do warto-

ści braterstwa i wolności. Odróżniało ją to od innych 

związków studenckich w Lublinie, powodując tym sa-

mym wzmożone zainteresowanie nią wśród studentów 

KUL. Działalność astrejczyków była bardzo bogata. 

Przede wszystkim prowadzili spotkania naukowe oraz 

wychowawcze, które przyjmowały formę referato-

wo-dyskusyjną. Tworząc własne zwyczaje korporacyj-

ne, organizowali również tzw. knajpy piwne (spotkania 

przy piwie), sobótki oraz korporacyjne bale. Z inicja-

tywy Astrei aranżowano zbiórki charytatywne i kwesty 

publiczne, obchodzono Święto Morza oraz organi-

zowano „Wieczór choinek”, który stał się sztandaro-

wą charytatywną inicjatywą astrejczyków. 3 V 1929 r. 

poświęcono uroczyście w kościele akademickim KUL 

sztandar, który zachował się do dziś i można go oglą-

dać w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL. Z oka-

zji świąt narodowych poczet sztandarowy uczestniczył 

w oficjalnych obchodach państwowych. Warto nad-

mienić, iż w 1927 r. powstało koło Polskiej Akade-

mickiej Korporacji „Astrea” w Warszawie. Korporanci 

nadawali osobom zasłużonym dla organizacji a niebę-

dącym studentami tytuł filistra honoris causa, który 

otrzymali m.in. prof. Henryk Jakubanis (wykładowca 

KUL, kurator organizacji) i ks. prof. Antoni Słomkow-

ski (po wojnie rektor KUL). Wybuch II wojny świato-

wej spowodował zaprzestanie działalności korporacyj-

nej wszystkich związków studenckich w Polsce. Wie-

lu korporantów poległo, walcząc o wolność ojczyzny 

w czasie wojny i po niej, w okresie komunistycznego 

terroru. Dobro Rzeczypospolitej pozostało dla nich 

najwyższym prawem.

Odwołująć się do tradycji i zwyczajów przedwo-

jennej Astrei, grupa studentów KUL postanowiła za-

inicjować powstanie Korporacji Akademickiej „Astrea 

Lublinensis”. Brak ciągłości istnienia korporacji oraz 

dotychczasowa znikoma wiedza na temat jej przed-

wojennych członków były czynnikami uniemożliwia-

jącymi pełną reaktywację związku z 1923 r. Dzięki 

pomocy starszych korporantów z różnych ośrodków 

akademickich w Polsce studenci KUL od 2013 r. orga-

nizują Astreę Lublinensis, uwzględniając okoliczności 

zewnętrzne, na wzór dawnej Astrei. Głównym polem 

działalności lubelskich korporantów ma być obszar 

ideowo-wychowawczy oraz samokształceniowy, obej-

mujący organizację spotkań zamkniętych oraz otwar-

tych, co poprzez formowanie pewnych postaw pozwoli 

na zbudowanie związku studentów opartego na warto-

ściach reprezentowanych przez przedwojennych astrej-

czyków. Ponadto Astrea Lublinensis, opowiadając się 

za postępowaniem honorowym, zamierza organizować 

treningi szermierki akademickiej, które są nieodłączną 

częścią tradycji ruchu korporacyjnego, oraz inicjować 

kwesty i akcje charytatywne. Kolejną aktywnością jest 

prowadzenie internetowego Radia Dream jako organu 

medialnego dla wszystkich studentów KUL. Plano-

wana jest też organizacja przeglądu piosenek studenc-

kich, cyklu filmów o tematyce historyczno-społecznej, 

połączonych z dyskusją otwartą, wystaw, konferencji 

naukowych, debat, wykładów oraz wycieczek krajo-

znawczych, a wszystko to w celu promowania ruchu 

korporacyjnego w naszym mieście, w szczególności na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Michał Dworski

Bartosz Czajka
studenci II roku historii

Korporacja „Astrea” 
– wczoraj i dziś
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Program „Nauka” jest cyklicznym magazynem edu-

kacyjnym w TVP Lublin, pokazującym, iż na-

ukowa Lubelszczyzna to nie tylko uczelnie, instytuty 

badawcze i imponujące projekty, to także ogromny 

potencjał ludzki, za którym kryją się wielkie idee, mą-

drość i osobowość mistrzów.

16 II 2014 r. w ramach tego cyklu został wyemi-

towany odcinek specjalny, poświęcony 95-leciu Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Uniwersytet powstał z idei pomocy rodzącej się Polsce. 

Do dziś jego hasło „Deo et Patrie” jest niezwykle ak-

tualne, a kolejne momenty w dziejach naszej ojczyzny 

i Uniwersytetu nadają mu szczególną wartość. Pro-

gram ukazuje historię KUL, kondensując wydarzenia 

i osoby, które winny być przekazywane we wspomnie-

niach kolejnym pokoleniom kształconym na Uniwer-

sytecie. Dziekani wydziałów nie tylko przypomnieli 

ideały przyświecające twórcom poszczególnych wy-

działów, ale też postaci, które budowały owe wydziały 

i włożyły największy wkład w podstawy Uniwersyte-

tu, ukazując jego ciągle otwarty, powszechny charak-

ter. Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 

przestawił w zarysie najważniejsze punkty w historii 

Uczelni, jednocześnie zaznaczając, iż „[...] pomni na 

naszą tradycję, na historię, dbając żarliwie o tożsa-

mość naszego Uniwersytetu i wartości, chcemy być 

ośrodkiem nowoczesnym, atrakcyjnym dla studentów, 

których będziemy dobrze przygotowywać do życia za-

wodowego i służby społecznej”. 

Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-

na Pawła II nie można ująć w 26 minutach telewizyj-

nego programu. Można natomiast spróbować wskazać 

ludzi i idee, które będą inspiracją do dalszych poszu-

kiwań. Specjalne wydanie programu popularyzującego 

naukę „95 lat KUL” w TVP Lublin jest taką sugestią 

spojrzenia na dzieje Uczelni. Program ukazuje jej życie 

kulturalne, współpracę międzynarodową, rozwój tech-

nologiczny, nowe kierunki, a także bogaty materiał 

archiwalny TVP Lublin i Muzeum Uniwersyteckiego 

Historii KUL, ilustrujący historię Uniwersytetu. Pro-

gram można oglądać na stronie internetowej TVP: 

www.tvp.pl/lublin/inne-produkcje/nauka/

wideo/16-lutego-2014/14031070

W 95-lecie powstania Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego ukazały się 2 starannie wydane 

tomy poświęcone byłym rektorom KUL – Rektorowi 

KUL. W 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego 

(pod redakcją ks. Stanisława Janeczka i Marzeny Kru-

py) oraz Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor 

– uczony – działacz społeczny (pod redakcją ks. Stani-

sława Fela i o. Marka Wódki). Obie książki stanowią 

pokłosie konferencji zorganizowanych na KUL przez 

Wydział Filozofii (pierwsza) oraz Wydział Nauk Spo-

łecznych (druga). 

Publikacje te są zbiorami artykułów historyków 

KUL, specjalistów z zakresu filozofii i socjologii, od-

powiednio do specyfiki badawczej byłych rektorów, 

m.in. abpa prof. Stanisława Wielgusa czy prof. Gra-

żyny Karolewicz. Tom poświęcony ks. Idziemu Radzi-

szewskiemu otwiera homilia abpa Stanisława Budzika, 

Wielkiego Kanclerza KUL, oraz słowo byłego rektora 

KUL Stanisława Wilka. Zawiera on ponadto ciekawy 

aneks, na który składają się pośmiertne wspomnienia 

współpracowników ks. Radziszewskiego oraz teksty 

z lokalnej prasy, ilustrujące społeczny odbiór pierw-

szego rektora KUL.

Poszczególne tomy przypominają sylwetkę nauko-

wą i dorobek ks. Radziszewskiego – filozofa i zało-

życiela pierwszej katolickiej uczelni w Polsce oraz 

ks. Szymańskiego – żarliwego działacza społeczne-

go, pioniera polityki społecznej i katolickiego socjo-

loga. Ukazują też doniosłą rolę obu rektorów w po-

wstaniu i rozwoju KUL. Ks. Idzi Radziszewski bo-

rykał się z wieloma trudnościami, zwłaszcza finan-

sowymi, mimo pozytywnych deklaracji czynników 

polityczno-administracyjnych. Cieszył się ogromnym 

poparciem społecznym, nawet w środowiskach nie-

przychylnych Kościołowi, a jednak z trudem zdoby-

wał uznanie dla Uniwersytetu w kręgach naukowych, 

mimo że ceniono jego rozważny głos, poparty znajo-

mością realiów szkolnictwa europejskiego. Ks. Anto-

niemu Szymańskiemu udało się zaś zdobyć przychyl-

ność władz państwowych, co pozwoliło KUL uzyskać 

pełne prawa akademickie w roku 1938 i zabezpieczyć 

finansowe podstawy funkcjonowania Uniwersytetu. Tę 

współpracę, podjętą dla dobra Uczelni, okupił jednak 

nieprzychylnymi opiniami środowisk naukowych nie-

chętnych reformie przeprowadzonej przez ministra 

Janusza Jędrzejewicza (reforma ta porządkowała na 

płaszczyźnie programowej i organizacyjnej szkolnic-

two polskie, dziedziczące specyfikę systemów szkol-

nych 3 zaborów, ale także zwiększała wpływ państwa 

na funkcjonowanie uczelni). 

dr Joanna Sosnowska
adiunkt w Katedrze Realizacji 
Filmowej i Telewizyjnej

dziennikarka TVP

„95 lat KUL” w TVP

Patrycja Burba
doktorantka w Katedrze 
Historii Filozofii w Polsce

Rektorom KUL poświęcone

Rektorowi KULW 90. rocznicę śmierciks. Idziego Radziszewskiego
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52 Ze sportu

Michał, student IV roku teologii i III roku filozo-

fii, przygodę ze sportem rozpoczął w wieku 9 lat 

dzięki swojemu kuzynowi, który zaszczepił w nim pa-

sję do karate kyokushin. Jako samouk przez 4 lata za-

poznawał się z tą dyscypliną sportu zarówno od strony 

praktycznej, jak i teoretycznej. Po tym czasie podjął 

treningi w Koneckim Klubie Karate Kyokushin, pro-

wadzonej przez Adama Kaniowskiego. Dał się poznać 

jako dobry technik, co sprawiło, iż poświęcił się prak-

tyce kata, czyli układów formalnych z wyimaginowa-

nym przeciwnikiem. Trener docenił zaangażowanie 

Michała, dopuszczając go do egzaminu na 6 kyū (żółty 

pas). Zdany pomyślnie egzamin był dopiero począt-

kiem dalszych sukcesów koneckiego karateki.

W grudniu 2004 r. Michał po raz pierwszy wy-

startował w konkurencji kata chłopców na II Świę-

tokrzyskim Mikołajkowym Turnieju Karate Kyoku-

shin w Kielcach, gdzie zajął 3 miejsce. W kolejnym 

roku wywalczył 2 srebrne medale – na I Ogólnopol-

skim Turnieju Karate Kyokushin Juniorów Młodszych 

w Rawie Mazowieckiej oraz III Świętokrzyskim Mi-

kołajkowym Turnieju Karate Kyokushin w Kielcach. 

Ponadto przeszedł pomyślnie egzamin na 5 kyū (żółty 

pas z zielonym pagonem), a w 2006 r. uzyskał stopień 

4 kyū (zielony pas). W latach 2007-2008 dwukrotnie 

stawał na najwyższym stopniu podium podczas IV 

i V Świętokrzyskiego Mikołajkowego Turnieju Karate 

Kyokushin w Kielcach. 

W roku 2008 przeszedł pod sportową opiekę Ma-

teusza Garbacza i do dziś trenuje pod jego okiem. Jego 

decyzją przystąpił do egzaminu na 3 kyū (zielony pas 

z brązowym pagonem). 

W 2009 r. wystartował w kategorii kata seniorów 

na XIX Mistrzostwach Makroregionu Południowego 

w Karate Kyokushin w Łańcucie i zdobył tam srebrny 

medal. Powtórzył również sukces sprzed roku, zajmu-

jąc 1 miejsce na VI Świętokrzyskim Mikołajkowym 

Turnieju Karate Kyokushin w Kielcach. Ponadto na 

egzaminie w Kielcach zdobył stopień 2 kyū (brązo-

wy pas).

W 2010 r. Michał rozpoczął studia na KUL i w tym 

samym roku wywalczył 2 miejsce w kategorii kata se-

niorów na XX Mistrzostwach Makroregionu Połu-

dniowego w Karate Kyokushin w Jarosławiu oraz 1 na 

VII Świętokrzyskim Mikołajkowym Turnieju Karate 

Kyokushin w Kielcach. 

Rok 2011 był rokiem przełomowym w sportowej 

karierze karateki. Po raz pierwszy rywalizował na ma-

tach międzynarodowych. Zajął 6 miejsce w kategorii 

kata seniorów w Otwartych Mistrzostwach Austrii 

Kyokushin Karate w Wiedniu, 2 miejsce w kategorii 

kata młodzieżowców na IX Turnieju Challenger Ka-

rate Kyokushin w Opolu oraz 1 miejsce na II Polish 

Open Karate Shinkyokushin Dzieci, Kadetów i Junio-

rów w Lublinie. Zdał również egzamin na najwyższy 

stopień szkoleniowy 1 kyū (brązowy pas z czarnym 

pagonem).

Najbardziej pracowity dla Michała był rok 2012, 

podczas którego zaliczył aż 9 startów. Zdobył 1 miej-

sce w kategorii kata seniorów na XXII Mistrzostwach 

Makroregionu Południowego w Karate Kyokushin-

kai w Wieliczce, 3 miejsce w kategorii kata seniorów 

w Polskim Turnieju Kwalifikacyjnym do Mistrzostw 

Europy Karate Shinkyokushinkai w Nowej Rudzie, 1 

miejsce w kategorii kata seniorów na Otwartych Mi-

strzostwach Austrii w Wiedniu, 2 miejsce w kategorii 

kata młodzieżowców w X Turnieju Challenger Karate 

Kyokushin w Opolu (otrzymał tym samym powołanie 

do kadry narodowej na Mistrzostwa Europy Karate 

Shinkyokushinkai w konkurencji kata mężczyzn U22 

w Kielcach), 1 miejsce na XIII Mistrzostwach Polski 

Młodzieżowców w Karate Kyokushin w Szczecinku, 

5 miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów, Mło-

dzieżowców i Kadetów Karate Kyokushin-Shinky-

okushin w Kielcach, 1 miejsce w kategorii kata se-

niorów na Mistrzostwach Międzyklubowych Karate 

Shinkyokushinkai w Tarnowie, 1 miejsce na III Polish 

Open Karate Shinkyokushin Dzieci, Kadetów i Ju-

niorów w Lublinie. Ponadto w 2012 r. reprezentował 

KUL na XII Ogólnopolskim Akademickim Turnieju 

Karate Kyokushin o Puchar Prezesa AZS Politechniki 

Krakowskiej w Krakowie i zajął 1 miejsce w kategorii 

kata mężczyzn. 

W 2013 r. Michał otrzymał wyróżnienie Burmi-

strza Miasta i Gminy Końskie za osiągnięcie znaczą-

cych wyników sportowych w 2012 r. Zaliczył w ciągu 

tego roku 5 startów, podczas których zdobył 2 miejsce 

w kategorii kata seniorów w Turnieju Kwalifikacyj-

nym do Mistrzostw Europy Karate Shinkyokushinkai 

w Ełku (otrzymał tym samym powołanie do kadry 

narodowej na Mistrzostwa Europy Seniorów i Junio-

rów Karate Shinkyokushinkai w Lucernie w Szwajca-

rii), 1 miejsce w kategorii kata seniorów na XXIII Mi-

strzostwach Makroregionu Południowego w Karate 

Kyokushinkai w Olkuszu, 12 miejsce w kategorii kata 

seniorów na Mistrzostwach Europy Karate Kyoku-

shin/Shinkyokushin w Lucernie, 2 miejsce w kate-

gorii kata młodzieżowców w XI Turnieju Challenger 

Karate Kyokushin w Opolu (otrzymał jednocześnie 

Sukcesy karateki Michała Ciechanowskiego

Stanisław Lis
kierownik Studium WF 

i Sportu KUL

Turniej kwalifikacyjny do 
Mistrzostw Europy – Łańcut 

1.03.2014 r.: w środku Michał 
Ciechanowski – wicemistrz 

Polski, z lewej trener Mateusz 
Garbacz, z prawej sędzia 

zawodów Adam Mastalerz 
(fot. Lucyna Wąsik)
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Dnia 21.01.2014 r. Prorektor KUL ds. Studenc-

kich dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, spo-

tkał się ze studentami, którzy w 2013 r. zdobyli złoty 

medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Pił-

ce Nożnej w kategorii uniwersytetów. Na spotkanie 

zostali też zaproszeni: zastępca kierownika Studium 

WF i Sportu Piotr Olejarnik – obecny trener drużyny, 

były trener piłki nożnej Jerzy Wyroślak i były prezes 

Klubu Uczelnianego AZS KUL ks. prof. Jerzy Goc-

ko. Wyrazem uznania dla pracy i osiągnięć sportow-

ców i ich opiekunów były okolicznościowe dyplomy 

i upominki.

Nasi piłkarze, szkoleni przez Jerzego Dumbala, 

w dniach 9-12.06.2013 r. w Opolu po raz pierwszy 

w historii tej dyscypliny sportu na KUL wywalczyli 

złoto. W składzie zwycięskiej drużyny byli: Szymon 

Prześniak, Dawid Pożak, Grzegorz Turski, Paweł Ki-

lijański, Arkadiusz Kister, Grzegorz Wróblewski, Da-

mian Ścibor, Kamil Rutkowski, Artur Oszast, Kamil 

Szysiak, Adam Piskorz, Mateusz Majewski, Mateusz 

Materna, Tomasz Rola, Karol Kornet, Kamil Mar-

tyna, Daniel Chariasz, Mariusz Bździuch, Radosław 

Woleń.

W dniu 8 II 2014 r. w Hali Sportowej KUL odbył 

się turniej piłki halowej chłopców z rocznika 

2003 o Puchar Rektora KUL. W rozgrywkach wzię-

ły udział następujące drużyny: Pogoń Siedlce, Ruch 

Chorzów, Orlik Lubartów, Lublinianka, Skarpa Lu-

blin oraz 3 drużyny UKS „Widok” Lublin.

Turniej był współorganizowany przez Katolic-

ki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uczniowski 

Klub Sportowy „Widok” SP 51. Głównym organiza-

torem z ramienia naszej Uczelni był prodziekan Wy-

działu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL; współpracowali 

z nim kierownik Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu KUL Stanisław Lis oraz sekretarz SWFiS 

Barbara Psuj. Fachową pomocą służyli także przed-

stawiciele Klubu Sportowego „Widok”: dyrektor Jacek 

Skrzyniarz, członek zarządu Jacek Cieluch i reprezen-

tujący rodziców chłopców biorących udział w turnieju 

Przemysław Barbucha.

Zwycięstwo odniosła drużyna UKS „Widok I”, 

która w meczu finałowym pokonała Skarpę Lublin 

1:0. Puchar zwycięskiej drużynie wręczył Rektor KUL 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Fundatorami nagród 

byli między innymi prorektor KUL dr hab. Krzysztof 

Narecki, prof. KUL, oraz prezes Fundacji Rozwoju 

KUL ks. dr Wojciech Pęcherzewski.

W przerwach między spotkaniami w fazie gru-

powej uczestnicy turnieju brali także udział w zaję-

ciach Uniwersytetu Otwartego, a przed finałem wszy-

scy zgromadzeni w Hali Sportowej KUL mieli okazję 

obejrzeć występ zespołu UDS Kids, finalisty programu 

telewizyjnego „Got To Dance”. 

Turniej piłki halowej o Puchar Rektora KUL

Złoci medaliści wyróżnieni

powołanie do kadry narodowej na Mistrzostwa Eu-

ropy Karate Shinkyokushinkai w konkurencji kata 

młodzieżowców mężczyzn w Oradei w Rumunii), 

5 miejsce w kategorii kata młodzieżowców na Mi-

strzostwach Europy Seniorów, Młodzieżowców i Ka-

detów Karate Shinkyokushin w Oradei w Rumunii. 

Poza sukcesami sportowymi konecki karateka prze-

szedł pomyślnie kurs sędziowski European Karate 

Organization podczas Letniego Obozu Karate Shin-

kyokushin w Starej Wsi.

W 2014 r. Michał otrzymał dwie nagrody Burmi-

strza Miasta i Gminy Końskie – za osiągnięcie zna-

czących wyników we współzawodnictwie sportowym 

w roku 2013 oraz za promocję miasta i gminy Koń-

skie na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej 

w tymże roku. 1 III 2014 r. Michał Ciechanowski 

wystartował w kwalifikacjach do Mistrzostw Euro-

py Seniorów Karate Shinkyokushinkai w Łańcucie. 

W turnieju, rozgrywanym w ramach Polskiej Federa-

cji Karate Shinkyokushinkai, wzięli udział zawodni-

cy z całej Polski. Student KUL wywalczył 2 miejsce 

w konkurencji kata seniorów, uzyskując tym samym 

powołanie do kadry narodowej. 30-31 V 2014 r. Mi-

chał będzie reprezentował barwy biało-czerwone na 

Mistrzostwach Europy Karate Shinkyokushinkai, któ-

re odbędą się w Baku w Azerbejdżanie.

Od lewej stoją: ks. Jerzy Gocko, 
Grzegorz Turski, Szymon 
Prześniak, Paweł Kilijański, 
Damian Ścibor, prorektor Krzysztof 
Narecki, Arkadiusz Kister, Jerzy 
Wyroślak, Grzegorz Wróblewski, 
Piotr Olejarnik; poniżej: Karol 
Kornet i Kamil Martyna.

Rektor KUL ze zwycięską drużyną 
UKS „Widok I”
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54 Z rekomendacji wydawcy

Stanisław Szukalski
Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne 
oraz korespondencja z lat 1924-1938
wybrał, ułożył, wstępem i przypisami opatrzył Lechosław Lameński 

ISBN 978-83-7702-814-8

Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 608

W 2007 r. Wydawnictwo KUL opublikowało książkę prof. Le-

chosława Lameńskiego pt. Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate 

Serce, poświęconą Stanisławowi Szukalskiemu (1893-1987), jedne-

mu z najbardziej kontrowersyjnych artystów polskich okresu 20-le-

cia międzywojennego. 

Właśnie ukazała się książka Teksty o sztuce i wypowiedzi polemicz-

ne oraz korespondencja z lat 1924-1938, na którą składa się 31 trudno 

dostępnych tekstów autorstwa Stanisława Szukalskiego, opubliko-

wanych pierwotnie m.in. w broszurze Atak Kraka. Twórcownie czy 

Akademie?, w 4 okolicznościowych ulotkach, w katalogach wystaw 

i w czasopiśmie „Krak” (cześć pierwsza książki), oraz 80 – dotych-

czas nieznanych badaczom – listów i kartek artysty, pisanych do 

uczniów i znajomych (część druga książki), wzbogacających wiedzę 

o tym oryginalnym, chociaż niesłusznie zapominanym twórcy.

Efektownie i starannie wydany tom zawiera ponadto niereprodu-

kowane dotychczas fotografie artysty oraz pochodzące ze zbiorów 

prywatnych zdjęcia jego grafik i drobnych form rzeźbiarskich.

Beata Duma 
kierownik Działu Handlowego Wydawnictwa KUL

Tadeusz Styczeń SDS
Wolność w prawdzie
red. Kazimierz Krajewski

ISBN 978-7306-640-3 i 78-83-934883-2-2

Lublin: TN KUL & Instytut Jana Pawła II KUL 2013, ss. 375

Dzieła zebrane, t. 4, red. ks. Alfred M. Wierzbicki

Po trzech wcześniejszych tomach (Metaetyka. Nowa rzecz czy 

nowe słowo?, Etyka niezależna, Objawiać osobę) niniejszy tom Dzieł 

zebranych Tadeusza Stycznia SDS, przygotowany przez pracowni-

ków naukowych Instytutu Jana Pawła II KUL, zawiera 14 rozpraw 

i esejów księdza profesora, pisanych z perspektywy etyka i antropo-

loga, ukazujących różne aspekty prawdy. Dominują kwestie prawdy 

w etyce, prawdy normatywnej, prawdy o człowieku, prawdy o warto-

ściach, relacji prawdy do wolności. Autor pokazuje też konsekwencje 

nierespektowania prawdy, m.in. stanowienie prawa pozwalającego 

na pozbawienie życia dzieci nienarodzonych, zagrożenie demokra-

cji totalitaryzmem i zafałszowanie chrześcijańskiego orędzia. Teksty 

pisane są, jak zwykle przez tego autora, z wielkim zaangażowaniem 

i literackim polotem, nawiązują do klasyków filozofii (Sokratesa, 

Platona, Arystotelesa, Owidiusza), filozofów nowożytnych (Hume-

’a, Kanta), filozofów współczesnych (Schelera, Hartmanna, Bubera, 

Spaemanna, Moore’a, MacIntyre’a), w tym także filozofów polskich 

(Kotarbińskiego, Czeżowskiego czy Tarskiego). Są apelem do czy-

telnika, aby zechciał wybierać prawdę o sobie i w ten sposób spełniał 

się jako osoba.

Stanisław Sarek
TN KUL

Wydawnictwo KUL
ul. Zbożowa 61, 20-827 Lublin
wydawnictwo.kul.pl






